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درا�سة: العمل ليال قد ي�سبب الإ�سابة بال�سرطان
النوم  وا���ض��ط��راب��ات   ، ل��ي�� اً ال��ع��م��ل  اأن  ح��دي��ث��ة  طبية  درا���ض��ة  ك�ضفت 
الليل،  من  ا  ج��داً متاأخر  وق��ت  يف  الطعام  وجبات  تناول  اأو  امل�ضتمرة، 
لدى  البيولوجي  الوقت  اإيقاع  ا�ضطراب  اإىل  ت��وؤدي  قد  عوامل  كلها 
باأمرا�ض  الإ�ضابة  ت�ضل حد  قد  مل�ضاكل �ضحية  يعر�ضه  ما  الإن�ضان، 

خطرية مثل ال�ضرطان.
على  العلمية  �ضيون�ض"  "فوتورا  جملة  ن�ضرتها  التي  ال��درا���ض��ة  ويف 
الإ�ضابة  تربط  التي  اجلزيئات  العلماء  وج��د  الإل��ك��روين،  موقعها 
مبر�ض ال�ضرطان بالعادات اليومية التي ترافق الإن�ضان يف حياته.

 4.3 ي��ق��ارب م��ن  ب��اأن��ه يف فرن�ضا م��ث�� اً يعمل م��ا  ال��درا���ض��ة  واأف�����ادت 
ا،  �ضباحاً واخلام�ضة  الليل  منت�ضف  بني  ما  اأي   ، لي اً �ضخ�ض  مليون 
ا لقانون العمل، من بني هوؤلء هناك مهن املمر�ضات والقاب ت  وفقاً
ومقدمو الرعاية والأمن واجلي�ض ممن يعملون ب�ضكل خا�ض يف هذه 

ال�ضاعات املتقطعة.
من خ ل  البيولوجية  ال�ضاعة  اإيقاع  "ا�ضطراب  الدرا�ضة:  يف  وجاء 
النوم ل يخلو من عواقب �ضحية..  الن�ضاط لي  بدل من  ممار�ضة 
ح�ضب الوكالة الدولية لأبحاث ال�ضرطان ي�ضكل ذلك عام  حمتم  

يف ظهور خ يا �ضرطانية معينة مبا يف ذلك اأمرا�ض الرئتني".

نق�ص فيتامني »د« يرتبط مبخاطر الوفاة املبكرة
وجدت درا�ضة اأ�ضرالية حديثة ع قة �ضببية بني نق�ض فيتامني "د" 
العامة حتافظ  لل�ضحة  ا�ضراتيجية  اإىل  نتائجها  ودعت  والوفيات، 

على م�ضتويات �ضحية من هذا الفيتامني.
�ضخ�ض  األ��ف   300 اأك��ر من  بيانات  اإىل  ا�ضتنادااً  الدرا�ضة  واأج��ري��ت 
م�ضجلة يف البنك احليوي الربيطاين، وقام الباحثون بتقييم قيا�ضات 
لفيتامني "د" والبيانات اجلينية الأخرى، وحتليل البيانات اخلا�ضة 

بالوفيات على مدى 14 عامااً من فرة املتابعة.
وبح�ضب موقع "اإنرنال ميدي�ضن"، وجد فريق البحث اأن تقديرات 
واأن  ال�����ض��ك��ان،  م���ن  %5 و50%  ب���ني  ت�����راوح  ال��ف��ي��ت��ام��ني  ن��ق�����ض 
على  ملحوظ  ت��اأث��ري  ح���دوث  احتمالية  ت��وؤك��د  البحثية  م حظتهم 
نق�ض  على  للق�ضاء  اجلهود  لبذل  امل�ضتمرة  واحلاجة  املبكرة  الوفاة 
"د". وميكن احل�ضول على الفيتامني عن طريق التعر�ض  فيتامني 
الفيتامني  يتوفر  وراء زجاج، كما  ولي�ض من  ال�ضم�ض  لأ�ضعة  املبا�ضر 
يف اأ�ضماك ال�ضردين وال�ضلمون والبي�ض واحلليب والفطر )امل�ضروم(، 

اإىل جانب املكم ت.

كيف توؤثر �سمات �سخ�سيتك على حياتك اليومية؟
توؤثر ال�ضمات ال�ضخ�ضية على كيفية مواجهة العقبات والتحديات اأو 

التعامل بها مع الآخرين، اأو الحتفاء بالأهداف املحققة.
ومع ذلك هناك �ضيء ل يعرفه الكثري من النا�ض وهو اأن ال�ضخ�ضية 
رغم  التي حتددنا،  الدائمة  اأو  الثابتة  ال�ضمات  من  لي�ضت جمموعة 
ا يف �ضخ�ضيتنا، لكن هذا ل يعني اأننا ل  ا جينياًا كبرياً اأن هناك ر�ضيداً

ن�ضتطيع ت�ضكيله بطرق خمتلفة.
ومنفردين  خم��ت��ل��ف��ني  جت��ع��ل��ن��ا  �ضخ�ضيتنا  ���ض��م��ات  م���ن  ���ض��م��ة  وك���ل 
اأمام  عقبات  نف�ضها  اخل�ضائ�ض  هذه  ت�ضع  عندما  حتى  ومتميزين، 
ح�ضولنا على وظيفة اأو احلفاظ على ع قة اأو تكوين �ضداقات فاإنها 
ا حتدياًا: وهو تعديل هذه العقبات حتى ت�ضبح مفيدة لنا. متثل اأي�ضاً
تغيريات  لإج���راء  عليها  الع��ت��م��اد  ميكننا  ال��ت��ي  الأدوات  اأف�ضل  م��ن 
اإدراك��ن��ا حلدودنا  اإن��ه من خ�� ل  اإذ  ال��ذات،  يف �ضخ�ضيتنا هي معرفة 
ونقاط قوتنا �ضيكون من الأ�ضهل علينا حتقيق نتائج جيدة يف حياتنا 
ال�ضخ�ضية واملهنية، وبالتايل �ضيكون من الأ�ضهل علينا حتقيق نتائج 

جيدة.
ومن خ ل ذلك الأمر �ضنوظف بطريقة اأكر �ضمولاً تلك القدرات 
التي نواجه �ضعوبة يف تطويرها وبتعزيز قدرات اأخرى ميكن اأن تعود 
ا يخربوننا عن  ا ما نقابل اأ�ضخا�ضاً علينا بالعديد من الفوائد. وكثرياً
اجلمهور  اأم��ام  اأنف�ضهم  عن  التعبري  عند  يواجهونها  التي  ال�ضعوبة 
اأو املطالية بحق من حقوقهم يف عملهم، وذلك على �ضبيل املثال لأن 

بذلك". القيام  من  حياتهم متنعهم  "طريقة 
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األعاب الفيديو حت�ّسن 
اأداء الأطفال املعريف
ر اأبنائهم �ضاعات اأمام �ضا�ضات  رغم قلق الأهل من العواقب ال�ضلبية لَت�َضمُّ
"جاما  الثنني يف جملة  ُن�ضرت  كبرية  درا���ض��ة  اأظ��ه��رت  الفيديو،  األ��ع��اب 
منافع  الت�ضلية  و�ضيلة  على  الأولد  لإق��ب��ال  اأن  اأوبن" الطبية  ن��ت��وورك 

معرفية اأي�ضااً.
ومن  الفيديو  لألعاب  ال�ضلبية  الآث��ار  على  رّك��زت  �ضابقة  درا�ضات  وكانت 

بينها الكتئاب اأو العدوانية املتزايدة.
واأّكد معّد الدرا�ضة الرئي�ضي بدر ال�ضعراين، وهو اأ�ضتاذ م�ضاعد يف الطب 
تلك  وحت��دي��دااً  ال�ضابقة  الدرا�ضات  اأّن  فريمونت،  جامعة  ل��دى  النف�ضي 
التي ت�ضتند اإىل الت�ضوير الدماغي، كانت حمدودة ب�ضبب قلة امل�ضاركني 

فيها.
الوا�ضعة  للدرا�ضة  تابعة  ب��ي��ان��ات  زم�� ئ��ه  ج��ان��ب  اإىل  ال�ضعراين  وح��ّل��ل 
التي تتمحور على التطور املعريف لدماغ املراهقني، بتمويل من املعاهد 

ال�ضحية الأمريكية.
اإجابات امل�ضاركني يف الدرا�ضة ونتائج الختبارات املعرفية التي  وراجعوا 
تراوح  طفل  األفي  لنحو  الدماغي  الت�ضوير  اإىل  بالإ�ضافة  لهم  اأُجريت 
�ّضموا اإىل جمموعتني: الأوىل ت�ضّم  اأعمارهم بني ت�ضع �ضنوات وع�ضر قاً
َمن  ت�ضمل  والثانية  مطلقااً  الفيديو  باألعاب  يلعبون  ل  الذين  الأطفال 

يلعب بهذه الألعاب ث ث �ضاعات اأو اأكر يوميااً.

ارتفاع حالت الإ�سابة بالكولريا يف هايتي
اأن تف�ضي  ال�ضحة يف هايتي  اأعلنت وزارة 
اإذ  ب�ضرعة  يتزايد  البلد  الكولريا يف هذا 
 2000 اإىل نحو  ت�ضاعف عدد احل��الت 
41 حالة وف��اة على  اأي���ام م��ع  يف غ�ضون 
للمر�ض،  اجلديد  التف�ضي  وياأتي  الأق��ل. 
اأكتوبر،  الأول  ت�ضرين  مطلع  ب��داأ  ال��ذي 
بعد ث ث �ضنوات تقريبا على متكن هذه 
ترزح  ال��ت��ي  ال��ف��ق��رية،  الكاريبية  ال��دول��ة 
اأي�����ض��ا حت��ت ت��ف��اق��م ان���ع���دام الأم�����ن، من 
الق�ضاء على تف�ض بداأ يف 2010 واأودى 
وكتبت  ���ض��خ�����ض.  اآلف   10 م���ن  ب���اأك���ر 
من�ضقة الأمم املتحدة لل�ضوؤون الإن�ضانية 
يف هايتي، اأولريكا ريت�ضارد�ضون، يف مدونة 
اأيام قليلة م�ضت،  "حتى  ن�ضرت الث ثاء 
كانت الزيادة يف حالت الكولريا تدريجية، 
ل��ك��ن��ن��ا ح��ال��ي��ا ن�����ض��ه��د زي�����ادة ح����ادة ب�ضكل 
اأكر �ضعوبة".  اأ�ضبح الو�ضع  مقلق، لذا 
وتابعت "رغم اأن الكولريا ميكن اأن تكون 
قاتلة، اإل اأنه ميكن الوقاية منها وع ج" 
امل�ضابني بها، م�ضيفة اأن "ال�ضرعة عامل 
اأ�ضا�ضي" لحتواء تف�ضي املر�ض. واأ�ضادت 
ريت�ضارد�ضون بالعمل "الفوري واحلا�ضم" 
�ضلطات  قبل  م��ن  املتحدة  الأمم  برعاية 
هايتي واملنظمات غري احلكومية، التي ل 
تزال تواجه نق�ضا حادا يف املياه النظيفة 

والوقود ب�ضبب انت�ضار الع�ضابات.
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تعريف على م�س�ؤوليتك جتاه قلبك
قد  ت��ك��وين  مل  اإذا  للفح�ض  م��وع��د  ب��ت��ح��دي��د  ق��وم��ي 
ق��م��ت��ي ب��ف��ح�����ض يف ال���ع���ام امل���ا����ض���ي. ول ت��ت��وق��ف��ي عن 
ال�ضكر  ن�ضبة  “اعريف  وزنك،   . اب��دا  ال���دوري  الفح�ض 
اأي�ضا”، وتقول لوري مو�ضكا،  الدم، وتاريخ احلمل  يف 
ال��وق��ائ��ي يف م�ضت�ضفي  ال��ق��ل��ب  دك���ت���وراة، م��دي��ر ط��ب 

اأك��ر من جمرد  القلب هو  “مر�ض   نيويورك 
لي�ض  “انه  ت��ق��ول  ك��م��ا  قلبية“،  اأزم����ة 
املفتوح  احلل فقط يف جراحة القلب 
اأن  ملعاجلة  ان�ضداد �ضريان، بل ميكن 
يكون الأمر اأ�ضعب من ذلك بكثري “. 

تابعي الأعرا�ض
اأعرا�ض النوبة القلبية عند الن�ضاء خمتلفة مما هي عليه 
امل�ضابات  الن�ضاء  م��ن   43% ال��واق��ع،  . يف  ال��رج��ال  ل��دى 
ال�����ض��در على  اأمل يف  اأي  ت��واج��ه��ن  ال��ت��اج��ي  ل  ب��ال�����ض��ري��ان 
الإط ق. اذن ماذا كانت اأعرا�ضه لديهم؟ التعب ال�ضديد 
“يف خ ل اأيام اأو حتى اأ�ضابيع قبل  النوبة القلبية، واأكر 
الإرهاق”، وقد ت�ضعر  الن�ضاء يعانني من  %70 من  من 
رفع  اأو  الع�ضاء  بطهي  ق��ام��ت  اذا  ج��دا  متعبة  اأن��ه��ا  ف��ج��اأة 

 الكمبيوتر املحمول . 
ع مات اأخرى عليكي النتباه لها : اأمل خفيف يف ال�ضدر 
واأعلى الظهر والكتفني والرقبة، اأو الفك، وكذلك التعرق 
والأرق  التنف�ض،  و���ض��ي��ق  وال���دوخ���ة،  ال��غ��زي��ر،  والغثيان، 
اأو كل من هذه الع مات،  اأي  اإذا كنتي تواجهني  والقلق. 
ان احتمالت  . حيث  الفور  ا�ضت�ضارة الطبيب  على  عليكي 
ت�ضل  قلبية  ب��ن��وب��ة  للم�ضابني  احل��ي��اة  ق��ي��د  ع��ل��ى  ال��ب��ق��اء 
ث ث  يف  غ�ضون  ال�ضعاف  على  اإذا ح�ضل   23% لن�ضبة 

�ضاعات و %50 اذا كان يف غ�ضون �ضاعة واحدة . 

جتنبي ارتفاع �سغط الدم
اأي  ال��دم ق��د ل ي�ضبب  ارت��ف��اع �ضغط  اأن  ال��رغ��م م��ن  على 
القلبية  بالنوبات  ال�ضابة  يعزز خماطر  ولكنه  اأع��را���ض، 
الدموية  الأوع��ي��ة  مت��دد  ع��ن  ف�ض   وال�ضكتة  الدماغية، 
وت��ده��ور الإدراك���ي���ة، والف�ضل ال��ك��ل��وي. والأ���ض��واأ م��ن ذلك 
من  يعانون  المريكيني  املئة  من  يف  وع�ضرين  ثمانية   ..
ارتفاع �ضغط الدم ول يعرفون ذلك، وفقا جلمعية القلب 
خف�ض  ال��ن��ا���ض  ملعظم  ميكن  احل���ظ،  حل�ضن  الأمريكية .  
دواء. ميكنك  دون  ب�ضكل طبيعي من  لديهم  ال��دم  �ضغط 
منزوع  ال�ضاي  و�ضرب  التاأمل  واليوغا،  مثل  اأ�ضياء  جتربة 
ك��ل هذه  ال��داك��ن��ة  ال�����ض��وك��ولت��ه  الكافيني والن��غ��م��ا���ض يف 

الطرق تخف�ض �ضغط الدم ب�ضكل طبيعي . 

التخل�ض من �سم�م نظامك الغذائي
باحلرمان.  ال�ضعور  دون  قلبك  تدليل  ميكنك  تقلق:  ل 
ال�ضكر،  م��ن  “الكثري  تتجنبه؟  اأن  عليك  يجب  ال��ذي  م��ا 
وال�ضوديوم، الدهون  امل�ضبعة وغري امل�ضبعة ي�ضبب ان�ضداد 

ال�ضرايني “ 

كذلك تناول الطعام خارج املنزل من اأ�ضواأ العادات ال�ضحية 
، حيث حتتوي الأطعمة ال�ضريعة على الكثري من ال�ضعرات 

 احلرارية والدهون .  

التقليل من تناول اللح�م
اأن  عن  اأوك�ضفورد  الأخ��رية جلامعة  الأب��ح��اث  اأثبتت  لقد 
النظم الغذائية النباتية تقلل من املخاطر التي نواجهها 
من دخول  امل�ضت�ضفيات اأو الوفاة من اأمرا�ض القلب بن�ضبة 
اللحوم  يتناولون  الذين  اأن  البحث  يظهر  تقريبا.  الثلث 
القلب،  ب��اأم��را���ض  اح��ت��م��ال  ل إ�ضابة  اأك����ر  ف��ق��ط  ل��ي�����ض 
ولكنهم اأي�ضا اأكرب عر�ضة ل إ�ضابة بال�ضرطان والأمرا�ض 
التي تنقلها الأغذية. ” رمبا يكون �ضبب  هذا تاأثري تناول 
اللحوم على الكولي�ضرول و�ضغط الدم”، وهذا يدل على 
دور النظام الغذائي يف الوقاية من اأمرا�ض القلب ،  حاول 
لتحافظ  ا�ضتطعت  ما  بقدر  اللحوم  تناولك  تقلل من  اأن 

على �ضحة قلبك .  
   

تناول ال�جبات اخلفيفة
يف ذل���ك ال��وق��ت ب��ني وج��ب��ات ال��ط��ع��ام، اف��ع��ل��ي ك��م��ا تفعل 
ال��دك��ت��ور م��و���ض��ك��ا: ق��وم��ي ب��ت��ن��اول وج��ب��ات خفيفة خ ل 
 . املطاعم  من  ال�ضريعة  تناول  الوجبات  لتتجنبي  يومك 
اأثناء الليل اأو يف ال�ضباح ميكنك تناول بع�ض اخل�ضروات 
الفاكهة،  اأو  قطعة من  الد�ضم  قليل  اأو قطعة من اجلنب 
اأو حتى بع�ض الف�ضار وميكنك الحتفاظ بها يف حقيبتك. 
ويف مكتبك، ميكنك الحتفاظ بحفنة من الفول  ال�ضوداين 
اأو زبدة اللوز يف درج املكتب اأو بع�ض من �ضرائح التفاح اأو 

اجلزر وكذلك الربوكلي .  

ممار�سة الريا�سة
الريا�ضة.  ملمار�ضة  الوقت  ل متلكني  اأن��ك  تعتقدين  اأنتي 
واأنتي ل�ضت وحدك. ففي الدرا�ضة ال�ضتق�ضائية الوطنية 
الأخرية ل   2300 من الن�ضاء، قالت واحدة من كل ث ث 
ن�ضاء للدكتور مو�ضكا اأنها كانت م�ضغولة عن رعاية �ضحة 
ل�ضرب  ل �ضراحة  ال��وق��ت  ك��ان  لديك  اإذا  ول��ك��ن  قلبها. 
لذلك.  الوقت  لديك  بالتاأكيد  فانك  دقائق،   10 القهوة 

تتم�ضكني  �ضيجعلك  التمرين  “اإن ممار�ضة 
لك”،  الأف�����ض��ل  اأن���ه  �ضت�ضعرين  ب��ه  عندما 
ا�ضتطعت  ل��و   “حتى  مو�ضكا.  الدكتور  تقول 
ع مة  فذلك  دقائق   10 مدته  بتمرين  البدء 

على  النجاح “. 

احل�س�ل على بع�ض ال�قت مع اأ�سدقائك
يف الواقع ان هذا الأمر هو بنف�ض اأهمية اتباع نظام غذائي 
تعرف  الن�ضاء  من  قليل  عدد  ولكن  الريا�ضة.  اأوممار�ضة 
بالأعمال  واملليئة  ال�ضعبة  الأي���ام  ب��ني  تقوم  بذلك  كيف 
واملهام التي ل تنتهي، فالكثري منا لديهم هذه امل�ضكلة .  

القيام  اأو  ال�����ض��دي��ق��ات.  م��ع  ال��وق��ت  ق�����ض��اء بع�ض  ح���اويل 
ل أيدي،  باديكري  على  كاحل�ضول  معهن  الأ�ضياء  ببع�ض 
ع جات ال�ضبا ، اأو  جمرد احل�ضول على كوب من القهوة 
يف اأقرب مقهى. وقبل كل �ضيء، الأ�ضدقاء دوما دواء جيد، 
املراأة  اأن  الدرا�ضات  اأثبتت  كاليفورنيا  حيث  وفقا جلامعة 
التي تهتم بتنمية �ضبكات التوا�ضل الجتماعي اأكر دعما، 
واأقل عر�ضة لزيادة الوزن، و  ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر اأو ارتفاع 

�ضغط الدم . 

البتعاد عن الإجهاد
الإفراج  اإىل  ت��وؤدي  اأن  التي ميكن  الإج��ه��اد  تتعد خماطر 
ال�ضرر  يلحق  اأن  وال��ذي ميكن  الكورتيزول،  هرمون  عن 
باأدمغتنا  واإ�ضعاف اأنظمة القلب والأوعية الدموية وجهاز 
املناعة لدينا على مر الزمن، ولكن هل تعلم اأنه ميكن اأي�ضا 
ل جهاد زيادة  فر�ضة الإ�ضابة باأمرا�ض القلب؟ “الإجهاد 
يعزز من خطر الكتئاب وتعاطي الكحول، وك هما يوؤدي 
الدكتور  تقول  كما  القلب”،  الإ�ضابة  باأمرا�ض  اىل خطر 
بع�ض  ا���ض��ت��غ�� ل  ه��ادئ��ا؟  ال��ب��ق��اء  ميكنك  فكيف  مو�ضكا .  
الوقت للخروج من احللقة املفرغة لروتني احلياة اليومي 
، وممار�ضة حمام �ضاخن،  ق�ضاء بع�ض الوقت مع �ضديق اأو 

زوجتك للق�ضاء على العزلة وال�ضعور بامللل . 

وج�د دافع لال�ستمرار
عن  البحث  عليك  فقط  واح���دا  �ضيئا  ول��و  تفعل  كنت  اذا 
لرغباتك،  والو�ضول   . ال�ضتمرار  على  لتحفيزك  �ضعار 
لها:  مو�ضكا  الدكتور  وال��د  يقوله  ما  كان  لنف�ضك  وتقول 
اآخر،  ل�ضخ�ض  بالن�ضبة  للغاية  �ضعبا  امرا  يكون  “عندما 
فانه �ضحيح وجيد متاما بالن�ضبة يل.”  اأن املثل ي�ضاعدها 
التعامل مع ال�ضكوك الذاتية والأيام املكتظة بامل�ضاعب .  

حديقة حيوانات ُتغلق اأحد 
اأق�سامها عقب فرار ثعبان 
حيوانات  حديقة  موظفو  وا���ض��ل 
الثنني  ���ض��ت��وك��ه��ومل  يف  �ضكان�ضن 
ن���وع ملك  بحثهم ع��ن ث��ع��ب��ان م��ن 
ال��ك��وب��را ف���ّر م��ن احل��دي��ق��ة خ ل 
عطلة نهاية الأ�ضبوع مما اأدى اإىل 

اإغ ق اأحد اأق�ضامها.
وب���ع���د اأي������ام ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى اإدخ���ال���ه 
الثعبان  احليوانات، متّكن  حديقة 
فا�ض(  )��ضري  ب���  ملقبااً  ك��ان  ال���ذي 
م���ن ال����ه����روب ال�����ض��ب��ت ع���رب اأح���د 

الأ�ضواء املثبتة يف قف�ضه.
واأظهر مقطع فيديو التقطه زائر 
الذي  الثعبان  ال�ضبت  كان حا�ضرااً 
لي�ضبح  ل��ق��ب��ه  احل���دي���ق���ة  غ�����رّيت 
"هوديني" تكرميااً لل�ضاحر ال�ضهري 
هاري هوديني، وهو يحاول الفرار 
عرب �ضوء مثّبت داخل قف�ضه.

يف  بالزواحف  املعني  الق�ضم  اأُخلي 
و�ضيبقى  ف�����راره،  ع��ق��ب  احل��دي��ق��ة 

مقف اً حتى العثور عليه.
حديقة  يف  امل���������ض����وؤول����ون  واأ������ض�����ار 
احليوانات اإىل اأّن "هوديني" الذي 
يحب الطق�ض الدافئ ُيفر�ض اأن 
يكون خمتبئااً يف �ضقف القف�ض.

وق������ال م���دي���ر ح���و����ض الأ����ض���م���اك 
وال�ضروم  ج��ون��ا���ض  احل��دي��ق��ة  يف 
لوكالة فران�ض بر�ض "من الناحية 
ال��ن��ظ��ري��ة، ل��ن ي��خ��رج م��ن قف�ضه 
ب��ارد جدااً  اخل���ارج  الطق�ض يف  لأّن 

لدرجة اأنه �ضينام".
موظفو  ن�������ض���ر  ع���ل���ي���ه،  ول���ل���ع���ث���ور 
احلديقة الطحني وو�ضعوا اأفخاخااً 
بكامريات  وجت�����ّه�����زوا  ل����ض���ق���ة. 
يف  ال��ب��ح��ث  م��ن  ليتمكنوا  خ��ا���ض��ة 

زوايا ي�ضعب الو�ضول اإليها.
احلديقة  اأن  وال�����ض��روم  واأو����ض���ح 
ا���ض��ت��ق��ب��ل��ت ث��ع��اب��ني م���ن ن���وع ملك 
اأّن  اإل  ع��ام��ااً،   15 م���دى  ال��ك��وب��را 
اأيام  بعد  مت��ّك��ن  اجل��دي��د  الثعبان 

فقط من الفرار.

لهذا مينع و�سع 
العطر على ال�سعر
مل�ضففي  املركزية  الرابطة  ح��ذرت 
ال�����ض��ع��ر الأمل�����ان م��ن و���ض��ع العطر 
على ال�ضعر لأنه العطر يتكون من 
الكحول بن�ضبة 80 اإىل 90%.

واإذا ر�ض العطر على ال�ضعر ب�ضكل 
متكرر، فاإن الكحول تزيل الرطوبة 
منه وتت�ضبب يف جفافه على املدى 
اأك�����ر عر�ضة  ل��ي�����ض��ب��ح  ال���ط���وي���ل، 
عن  ف�ض   والت�ضاقط،  للتق�ضف 

فقدان للمعانه ورونقه.
وبدل ذلك، تن�ضح الرابطة بعطور 
ال�ضعر التب حتتوي على املاء بكمية 
زيت  مثل  مغذية  وم��ك��ون��ات  اأك���رب 
الأرغان، اأو حم�ض الهيالورونيك، 
جذابة  رائحة  ال�ضعر  متنح  والتي 

وتعتني به وترطبه.

خطوات ب�سيطة حتمي قلبك
مر�ض  لديهم  اأمريكا  يف  ام��راأة  ملي�ن   41 من  اأك��ر  اأن  تعلم  هل 

القلب؟ واأن الن�ساء اأكر عر�سة لأمرا�ض القلب من الرجال ؟ 
 يف ال�اقع، انها القاتل رقم واحد للن�ساء )ولي�ض ال�سرطان 

كما ه� �سائع(. لكن اأي�سا ميكن ال�قاية منه. اليك بع�ض 
الن�سائح  للحفاظ على قلب �سليم . 

يتخيل  اأح��د  يعد  فلم  التكنولوجيا،  ع�ضر  فى  اأ�ضبحنا  لأننا 
حياته بدونها، حتى الط ب فى جميع مراحلهم يلجئون اإىل 
 ا�ضتخدامها، وعلى الرغم من فوائدها فى اإجناز املهام املطلوبة 
ف�ض اً عن قدرة الط ب على ال�ضراك فى العرو�ض وكل ما 
له  يكن  مل  الكمبيوتر  على  التدوين  اأن  اإل  بالدرا�ضة،   يتعلق 
الكتابة على الورق، كما  التاأثري الإيجابى الذى حتدثه  نف�ض 
اأ�ضارت له  كثري من الدرا�ضات واأكدتها وهو ما يو�ضحه املوقع 

الأمريكى "ليف هاك" فى تقرير له . 
اأ�ضباب ا�ضتقر عليها جمموعة من اخلرباء بعد درا�ضة اأجريت 

فى جامعة "كاليفورنيا  :" 
 1 -  ا�ضتخدام الورق والقلم فى الكتابة يجعلك تركز اأكر على 
اأكر من التدوين على  ا، فت�ضتفيد  اأي�ضاً ما تكتبه، وتفكر فيه 

الهاتف  املحمول اأو الكمبيوتر  . 
ا اأن من يدون امل حظات على اأوراق   2 -   اأثبتت الدرا�ضة اأي�ضاً

لديه اأ�ضئلة اأف�ضل بكثري ممن ي�ضتخدمون الكمبيوتر  . 

الدرا�ضة  اأثناء  والكمبيوتر  املحمولة  الهواتف    3-  ا�ضتخدام 
ي�ضيع لك الكثري من الوقت، على عك�ض الطريقة التقليدية 

ا فى الدرا�ضة  .  فى الكتابة  فهى جتعلك اأكر تركيزاً
اإىل  اأح��ي��ان��ا  نلجاأ  اأن��ن��ا  ��ا  اأي�����ضاً ال��ب��ح��وث  اأث��ب��ت��ت   4 -  
ا���ض��ت��خ��دام الخ��ت�����ض��ارات ف��ى ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى اأجهزة 
ن���دون  امل حظات  ل  يجعلنا  م��ا  وه��و  الكمبيوتر، 

ب�ضكل دقيق   
 5   -  فر�ضة لتن�ضيق امل حظات اأ�ضرع واأف�ضل 

فاأنت تكتب بالطريقة التى حتلو 
ل���ك، ك��م��ا حت���دد امل�����ض��اح��ات بني 
ك����ل م��� ح���ظ���ة  واأخ���������رى كما 
الطريقة  ه��ذه  اأن  كما  ت��رغ��ب، 
جتعلك تتذكر فيما بعد ما قمت 
بكتابته على عك�ض التدوين على 

الكمبيوتر . 

تدوين املالحظات بالقلم اأف�سل
 من كتابتها على الكمبيوتر

»حمادثة« بني الدماغ 
واخلاليا الدهنية .. 
قد تكون ال�سر وراء 

فقدان 
الوزن 

ب�سكل دائم
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�ش�ؤون حملية

نظمته وزارة الرتبية والتعليم

جامعة الإمارات ت�سارك يف ملتقى املمار�سات التعليمية الرائدة

»حوار املكتبة« ي�ست�سيف علي اأبو الري�ص بنادي تراث الإمارات

•• العني-الفجر:

�ضاركت جامعة الإمارات العربية املتحدة يف 
ملتقى املمار�ضات التعليمية الرائدة والذي 
والتعليم يف جامعة  الربية  وزارة  نظمته 
زاي�����د ب��اأب��وظ��ب��ي وذل�����ك ي����وم الث���ن���ني ٢٤ 
اكتوبر ٢٠٢٢. وقد مثل اجلامعة يف امللتقى 
ال�ضتاذ الدكتور اأحمد علي مراد - النائب 
ورقة  والذي قدم  العلمي  للبحث  امل�ضارك 
وري���ادة  الب��ت��ك��ار  بعنوان:"تعزيز  علمية 
الأعمال يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل". 

م���راد يف  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ا�ضتعر�ض  حيث 
حم��ا���ض��رت��ه ال��ف��رق ب��ني الب��ت��ك��ار وري����ادة 
التنمية  ب�����اأه�����داف  وع��� ق���ت���ه  الأع�����م�����ال 
امل�ضتدامة. حيث اأ�ضار اإىل اأن هناك ع قة 
التا�ضع  وال����ه����دف  الب���ت���ك���ار  ب���ني  وث��ي��ق��ة 
واملعني  امل�����ض��ت��دام��ة  التنمية  اأه�����داف  م��ن 
ومتكني  وتعزيز  مرنة  حتتية  بنية  ببناء 
من  الب��ت��ك��ار،  ودع��م  ال�ضناعة  وا�ضتدامة 
خ ل دعم البحث العلمي وحتديث ورفع 
ال�ضناعة  لقطاع  التكنولوجية  ال��ق��درات 
خ ل  من  وال�ضتدامة  البتكار  وت�ضجيع 

زيادة البحث والتطوير. 
وذك������ر ال���دك���ت���ور اأح����م����د م������راد ع�����دد من 
امل��م��ار���ض��ات وال���ن���م���اذج ال���رائ���دة يف جمال 
الأعمال كنموذج اجلامعة  وري��ادة  البتكار 

اأن�ضاأت موؤ�ض�ضة  ب�ضنغافورة حيث  الوطنية 
لدعم  املتكاملة  البيئة  لتقدمي  اجلامعة 
ريادة  واأن�ضطة  العلمي  والبحث  التعليم 
الأعمال. وي�ضم هذا النموذج ال�ضنغافوري 
ث ثة اأق�ضام رئي�ضية هي الكليات اخلارجية 
ومركز  ال�ضناعة  ات�ضال  مكتب  للجامعة، 
ب�����ض��ن��غ��اف��ورة يف ريادة  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
طلبة  ي�ضتهدف  النموذج  وه��ذا  الأع��م��ال. 
العليا من ماج�ضتري ودكتوراه.  الدرا�ضات 
وم����ن امل����ب����ادرات الخ�����رى م���ب���ادرة املعهد 

والتي  والتكنولوجيا  ل بتكار  الأوروب����ي 
تهدف اإىل بناء القدرات ل بتكار وتدري�ض 
البتكار وريادة الأعمال. اأما منوذج تايوان 

فمبني على املناهج التعليمية. 
مراد جتربة  اأحمد  الدكتور  ا�ضتعر�ض  مت 
البتكار  ب��ي��ئ��ة  دع���م  الإم������ارات يف  ج��ام��ع��ة 
وري������ادة الأع����م����ال ك��ن��م��وذج وي��ت��م��ث��ل هذا 
اأكادميية  ب���رام���ج  خ���� ل  م���ن  ال���ن���م���وذج 
والقت�ضاد  الدارة  كلية  قبل  م��ن  ت��ط��رح 
الأعمال  ري����ادة  يف  ف��رع��ي  تخ�ض�ض  وه���و 

والذي يطرح عدد من امل�ضاقات الدرا�ضية 
ريادة  والب���داع،  البتكار  مثل  ال�ضلة  ذات 
الجتماعية،  الأع���م���ال  ري�����ادة  الأع����م����ال، 
ري������ادة الأع����م����ال ال���دول���ي���ة وغ���ريه���ا من 
اجلامعة  من���وذج  ويتمثل  ك��م��ا  امل�����ض��اق��ات. 
ال��ع��ل��م��ي م��ن خ ل  ال��ب��ح��ث  يف دع���م بيئة 
الرئي�ض  وجائزة  خمتلفة  ط بية  برامج 
الأعلى ل بتكار، من�ضة فكرتي واجلوائز 
الخراع  ب��راءة  على  باحل�ضول  اخلا�ضة 
بال�ضافة اإىل جائزة حتويل الخراع اإىل 

منتج. وقد لعب منتزه العلوم والبتكار يف 
دع��م الب��ت��ك��ار م��ن خ�� ل ب��رام��ج خمتلفة 
ت��وف��ر ال��دع��م ال��ك��ايف م��ن ب��رام��ج تدريبية 
يف دع��م وت��ط��وي��ر الأف��ك��ار الب��ت��ك��اري��ة من 
خ��� ل م��ن�����ض��ة ج��وج��ل وال��ب��ي��ت متوحد. 
ك��م��ا وي��ع��ت��م��د من�����وذج ج��ام��ع��ة الإم�������ارات 
وال����ذي   4.0 دي�����ض��ري��ك��ت  ع��ل��ى من�����وذج 
وال�ضناعي  الأكادميي  اجلانب  بني  يربط 
الرابعة  ال�ضناعية  الثورة  مهارات  لتعزيز 

للطالب. 
ب��اأن هناك  اأحمد م��راد  كما وذك��ر الدكتور 
وريادة  ل بتكار  رئي�ضية  م��ك��ون��ات  اأرب��ع��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وهي  م���وؤ����ض�������ض���ات  الأع�����م�����ال يف 
وبرامج  الأع��م��ال  ري���ادة  تعليم  ي��ل��ي:  كما 
النا�ضئة  امل�����ض��اري��ع  ح��ا���ض��ن��ات  ال��ت��وع��ي��ة، 
وال��ت��وج��ي��ه، ال��ت��ع��اون ال�����ض��ن��اع��ي، متويل 
الدكتور  واأك��د  النا�ضئة.  امل�ضاريع  وتطوير 
اأح���م���د م�����راد يف خ���ت���ام حم��ا���ض��رت��ه على 
����ض���رورة ت��ط��وي��ر ف��ر���ض ت��دري�����ض وتعليم 
التعليم  م�ضتويات  ك��ل  يف  الأع��م��ال  ري���ادة 
الأعمال  ري�����ادة  ت��ع��ل��ي��م  وت���وف���ري  ال���ع���ايل، 
اأهمية  اإىل  كتعليم مدى احلياة باإل�ضافة 
الأعمال  ري��ادة  يف  دك��ت��وراه  برامج  تطوير 
وبناء قدرات املوظفني لدعم اأجندة ريادة 
الأعمال وبناء �ضبكات التعاون لنقل املعرفة 

بني اجلامعات واملوؤ�ض�ضات املختلفة.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأن  اأب��و الري�ض،  اأك��د الروائي والكاتب الإم��ارات��ي علي 
لقدرات  م��واك��ب��ااً  �ضيظل  الإم���ارات���ي  ال��ث��ق��ايف  ال�����ض��وت 
القت�ضادية وحنكتها  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
ال�ضيا�ضية، م�ضددااً على اأن الإمارات مل تنه�ض ثقافيااً 
الآن فقط، بل ظلت الثقافة را�ضخة فيها منذ القدم.
واف��ت��خ��ر اأب����و ال��ري�����ض ب��ال��ك��ت��اب الإم���ارات���ي���ني خ ل 
الإمارات«  الثقايف يف  »امل�ضهد  بعنوان  حديثه يف حلقة 
�ضمن برنامج »حوار املكتبة« الذي نظمه نادي تراث 
الإمارات - مركز زايد للدرا�ضات والبحوث وقال اإنهم 
الإن�ضانية،  الثقافية  امل�ضرية  يواكبوا  اأن  ا�ضتطاعوا 
واإن جودتهم ل تقل عن ر�ضفائهم يف العامل، م�ضيدااً 
على  اإن��ه��ن  وق���ال  ال��ن�����ض��اء،  ل�ضيما  ال�����ض��ب��اب،  بالكتاب 
م�ضتوى عال من القدرة الفنية، مطالبااً باإلقاء املزيد 

من ال�ضوء اإع ميااً على جتاربهن وقدراتهن.
ا�ضتطاعت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  على  الري�ض  اأب��و  و�ضدد 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  بف�ضل 
عالية يف اخلريطة  مكانة  تتبواأ  اأن  ث��راه«  اهلل  »طيب 
ال�ضيا�ضي  ال�����ض��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ل��ي�����ض  ال���دول���ي���ة، 
اأي�ضااً،  ال��ث��ق��ايف  ال�ضعيد  ع��ل��ى  ول��ك��ن  والق��ت�����ض��ادي، 
منوهااً بالأثر الثقايف لل�ضيخ زايد يف اأكر من عا�ضمة 

عربية.
الثقافة  اأن جتعل  ا�ضتطاعت  اإن دول��ة الإم���ارات  وق��ال 
ال��ف��اع��ل��ة يف  ق��وت��ه  بيننا ومي���ار����ض  ك��ائ��ن��ااً ح��ي��ااً يعي�ض 
ب�ضكل  والعربية  الإماراتية  العقلية  و�ضياغة  ت�ضكيل 
جغرافيتها،  ح��ول  تتقوقع  مل  اأن��ه��ا  اإىل  م�ضريااً  ع��ام، 
وذلك نتيجة لتميز الإن�ضان الإماراتي بات�ضاع الإدراك 
ك��ان حبه  والتجربة، حيث  اخل��ربة  ال��ذي ح�ضله من 

و�ضغفه بالتوا�ضل موجودااً بالفطرة.

املا�ضي واحل��ا���ض��ر، قال  ب��ني  الإب����داع  ويف حديثه ع��ن 
اإن ال����راث ي��ع��ن��ي امل��ا���ض��ي ال���داف���ع ل��ل��ت��ط��ور، واإن����ه ل 
باأدوات  الت�ضلح  امل�ضتقبل من دون  اإىل  ميكن الو�ضول 
املتغريات  اأم���ام  ال�ضمود  على  ق���ادرة  ق��وي��ة  ما�ضوية 
الإن�ضانية، موؤكدااً اأن الكاتب لن ي�ضتطيع الو�ضول اإىل 

العاملية اإل من خ ل النط ق من املحلية.
عاتق  على  ملقاة  ج�ضامااً  م�ضوؤوليات  هناك  اأن  واأب��ان 
على  موؤكدااً  اإليها،  اللتفات  ويجب  الإم��ارات��ي  املثقف 
الإمارات  ثقافة  اأن  الإم��ارات��ي  الكاتب  يعي  اأن  اأهمية 
هي مرتكزه للحوار مع الآخر، م�ضيفااً: »لن يحرمنا 

الآخر اإذا ذهبنا اإليه عراة بدون ثقافة«. 
واإتاحتها  باملكتبات  اله��ت��م��ام  اإىل  ال��ري�����ض  اأب���و  ودع���ا 
نف�ضه  ال��وق��ت  يف  م��ط��ال��ب��ااً  اإل��ي��ه��ا،  ال��و���ض��ول  لي�ضهل 
التوا�ضل الجتماعي،  ملواقع  ال�ضلبية  الآثار  مبعاجلة 
من اأجل ا�ضتخدام مفيد للهواتف الذكية، موؤكدااً على 

الدور املهم واحليوي للمكتبات.
امل��ن�����ض��وري م��دي��رة مركز  ف��اط��م��ة  ق��ال��ت  م��ن جهتها 
زاي����د ل��ل��درا���ض��ات وال��ب��ح��وث اإن ال��ه��دف م��ن اإط��� ق 
برنامج »حوار املكتبة« هو ت�ضليط ال�ضوء على اأهمية 
ت�ضكيل  يف  ت�ضهم  ثقافية  من�ضات  بو�ضفها  املكتبات 
الوعي الثقايف املجتمعي من خ ل ا�ضت�ضافة اأ�ضحاب 
والثقافة  الإب����داع  جم���الت  خمتلف  يف  الخت�ضا�ض 
الع�ضر وحتقق قدرااً  التي تت ءم ومتطلبات  والعلوم 
من التاأثري والتنوير لدى خمتلف �ضرائح املجتمع.

�ضعادة عبداهلل حممد جابر املحريبي  ح�ضر اجلل�ضة 
امل�ضت�ضار يف مكتب املدير العام لنادي تراث الإمارات، 
بالنادي،  ال��راث��ي  امل�ضت�ضار  املناعي  علي  ب��ن  و�ضعيد 
وبدر الأمريي املدير الإداري باملركز، ولطيفة النعيمي 
م�ضوؤولة الن�ضاط الثقايف، وجمع من املثقفني والكتاب 

الذين اأثروا اجلل�ضة مبداخ تهم.

جامعة الإمارات تعزز 
التعاون التعليمي والبحثي مع 
املوؤ�س�سات الأكادميية امل�سرية

•• العني- الفجر

التميز  منظومة  �ضمن  رئي�ضيااً  دورااً  البحثي  الأك��ادمي��ي  التعاون  يلعب 
امل��ت��ح��دة، ف��ق��د عملت  ال��ع��رب��ي��ة  العلمي وال��ب��ح��ث��ي يف ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
والأكادميية  البحثية  املوؤ�ض�ضات  مع  التعاون  �ضبكة  زي��ادة  على  اجلامعة 
املمار�ضات  اأف�ضل  نقل  يف  ي�ضاهم  ب��دوره  وال��ذي  وعامليااً  واقليميااً  حمليااً 
توؤكد عليها اجلامعة  التي  الهامة  ال�ضراكات  التعليمية والبحثية. ومن 
ال�ضراكة مع املوؤ�ض�ضات البحثية والتعليمية يف جمهورية م�ضر العربية. 
العلمي يف  للبحث  امل�����ض��ارك  النائب   - م���راد  اأح��م��د علي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
اأن التعاون مع املوؤ�ض�ضات التعليمية والبحثية امل�ضرية  جامعة الإم��ارات 
تعزيز  للجامعة يف  والبحثية  ال�ضراتيجية  ال�ضراكة  ياأتي �ضمن خطة 
والبحثية يف م�ضر  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  مع  والقليمي  ال��دويل  تعاونها 
باعتبارها موؤ�ض�ضات عريقة متتلك اخلربات املتميزة، وجامعة الإمارات 
تعمل على روؤية وا�ضحة يف التمكني التعليمي والبحثي والذي ي�ضاهم يف 
حتقيق الريادة والتميز من خ ل منظومة متكاملة تقوم على رفع جودة 

خمرجات التعليم والبحث العلمي. 
هيئة  واأع�����ض��اء  الباحثون  ب���اأن  العلمي  للبحث  امل�����ض��ارك  ال��ن��ائ��ب  واأ���ض��ار 
موؤ�ض�ضة   49 باحثني من  يتعاونون مع  الإم��ارات  التدري�ض من جامعة 
ن�ضر  اإىل  اأدى  امل�ضرك  التعاون  ه��ذا  واأن  م�ضر،  يف  وتعليمية  اأكادميية 
527 ورقة بحثية م�ضركة وذلك ح�ضب بيانات �ضكوب�ض خ ل الفرة 
لهذه  الق��ت��ب��ا���ض��ات  ع��دد  و���ض��ل جم��م��وع  بينما   .   2022-2017 م��ن 
املن�ضورات البحثية اإىل 28095 اقتبا�ضااً. وقد تركزت جمالت التعاون 
الهند�ضة.  و  البيولوجية  والعلوم  الزراعة  الطب،  الرئي�ضية يف  البحثية 
وتبني الأرقام والح�ضائيات املتاحة باأن التعاون مع املوؤ�ض�ضات الأكادميية 
امل�ضرية يتميز باجلودة العالية حيث و�ضل معدل القتبا�ض اإىل 53.3 
ملخرجات  الكبري  العلمي  الأث��ر  يوؤكد  وال��ذي  بحثية  ورق��ة  لكل  اقتبا�ض 

الأبحاث العلمية. 
واأك���د ال��دك��ت��ور احمد م��راد ب��اأن ال��ت��ع��اون م��ع املوؤ�ض�ضات الأك��ادمي��ي��ة هو 
والعاملية  القليمية  البحثية  املكانة  حتقيق  نحو  ا�ضراتيجي  م�ضروع 
من خ ل زيادة البحث العلمي وتعزيز نوعية ووجودة املخرجات والتي 
ينعك�ض على ت�ضنيف و اأداء اجلامعة عامليااً. ومتتلك املوؤ�ض�ضات الأكادميية 
جامعة  يف  امل��وج��ودة  ال��ق��وة  نقاط  تكمل  وبحثية  تعليمية  ق��وة  م�ضر  يف 
الإمارات وبالتايل فاإن اأي �ضراكة ت�ضب يف حتقيق اأهداف الدرا�ضات وذات 

اأثر على املجتمع. 

بالتعاون مع اأكادميية اأب�ظبي احلك�مية

مركز اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة اأبوظبي ينظم احللقة النقا�سية الأوىل ملنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث املحلية
•• اأبوظبي- الفجر 

اأب��وظ��ب��ي احللقة  اإدارة ال���ط���وارئ والأزم�����ات وال���ك���وارث لإم����ارة  ن��ظ��م م��رك��ز 
وذلك  امل��ح��ل��ي��ة،  وال���ك���وارث  والأزم�����ات  ال���ط���وارئ  ملنظومة  الأوىل  النقا�ضية 
الثقافة  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  احلكومية،  اأبوظبي  اأكادميية  مع  بالتعاون 

املفاهيم  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  خ��� ل  م��ن  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال��ك��ف��اءة  ورف���ع  التخ�ض�ضية 
والكوارث  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  منظومة  يف  بها  املعمول  وال�ضيا�ضات  والأط���ر 
اأكادميية  مقر  يف  اأقيمت  التي  النقا�ضية  احللقة  وتناولت  اأبوظبي.  اإم��ارة  يف 
اأبوظبي احلكومية عدد من املحاور الرئي�ضية واملو�ضوعات، مبا يف ذلك اإدارة 
املمار�ضات  واأب���رز  امل��وح��دة،  العاملية  واملفاهيم  وال��ك��وارث،  والأزم���ات  ال��ط��وارئ 

الوطنية  الهيئة  دور  على  ال�ضوء  ت�ضليط  جانب  اإىل  املجال،  ه��ذا  يف  العاملية 
امل�ضتوى الوطني، ودور  التعامل على  لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث يف 
امل�ضتوى  على  ال�ضتجابة  ومفهوم  والكوارث،  والأزم��ات  الطوارئ  اإدارة  مركز 
املحلي، حيث قدم اجلل�ضة النقا�ضية اأبرز املحا�ضرين ت�ضمنت �ضعادة الدكتور 
عبداهلل حمرعني الظاهري، والدكتور حمدان را�ضد ال�ضام�ضي من مركز اإدارة 

الهيئة  العامري من  �ضامل  والدكتور حممد  وال��ك��وارث،  والأزم���ات  ال��ط��وارئ 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور كارلو�ض �ضموئيل من 
اأكادميية ربدان. و�ضهدت احللقة النقا�ضية م�ضاركة من عدد من اأبرز اجلهات 
احلكومية يف اإمارة اأبوظبي، حيث ا�ضتهدفت احللقة موظفي حكومة اأبوظبي 
الذين ي�ضغلون املنا�ضب القيادية وممن هم يف امل�ضتوى التنفيذي فما فوق. 
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يف  يك�ن  اأن  ميكن  ال���زن  فقدان  �سر  اإن  باحث�ن  ق��ال 
الع�سبية  اخلاليا  عن  النقاب  ك�سف�ا  اأن  بعد  الدماغ، 
احل�سية التي حددوها حديثا، والتي تنقل الر�سائل من 

الأن�سجة الدهنية اإىل الدماغ.
يي،  يل  الدكت�ر  ق��ال  ديلي":  "�ساين�ض  مل�قع  ووفقا 
�سكريب�ض  معهد  يف  الأع�ساب  علم  يف  امل�سارك  الأ�ستاذ 
لالأبحاث، والذي كان امل�ؤلف الرئي�سي امل�سارك لدرا�سة 

جديدة: "الآثار املرتتبة على هذه النتيجة عميقة".

 ،Nature يف جملة  ُن�ضرت  التي  الدرا�ضة،  ووج��دت 
اأن ال��ر���ض��ائ��ل امل��وج��ه��ة ل�� أن�����ض��ج��ة ال��ده��ن��ي��ة مي��ك��ن اأن 
اأن ير�ضل ر�ضائل مبا�ضرة  واأنه ميكن  الدماغ،  يب�ضطها 
التمثيل  عمليات  على  ويوؤثر  الدهنية  الأن�ضجة  اإىل 

ال�ضتجابة  م����ن  ب�����دل  اجل�������ض���م  يف  ال���غ���ذائ���ي 
ل إ�ضارات الهرمونية يف الدم.

�ضكريب�ض  م���ع���ه���د  م����ن  ف����ري����ق  وب����ق����ي����ادة 
ل أبحاث، طور املوؤلفان امل�ضاركان يي واأردم 
للنظر  جديدتني  طريقتني  باتابوتيان 
الع�ضبية  اخل��� ي���ا  ب���ني  ال��ع�� ق��ة  يف 

احل�ضية والأن�ضجة الدهنية.
ت�ضوير  طريقة  اأول،  وا�ضتخدموا 
جعلت   HYBRiD ت�����ض��م��ى 
�ضفافة  ال���ف���ئ���ران  اأن�������ض���ج���ة 

بتتبع  ل��ه��م  و���ض��م��ح��ت 
م�������������������ض���������ارات 

الأن�ضجة  اأو  ال���ده���ون  خ��� ل  م��ن  الع�ضبية  اخل�� ي��ا 
الدهنية.

الأن�ضجة  يف  الع�ضبية  اخل�� ي��ا  عمل  كيفية  ومل��ع��رف��ة 
ثانيا،  الباحثون  ا�ضتخدم  الدهنية، 
عليها  اأطلقوا  جديدة،  تقنية 
ROOT، من اأجل  ا�ضم 
حم�ّضن  رج��ع��ي  "ناقل 
لتتبع الأع�ضاء". و�ضمح 
لهم ذلك بتدمري اأجزاء 
اخل يا  م���ن  ���ض��غ��رية 
يف  احل�ضية  الع�ضبية 
الدهنية  الأن�������ض���ج���ة 
انتقائي  ب�ضكل 
مل���� ح����ظ����ة 
م�������������������ا 

يحدث.
اخل يا  ه��ذه  ن�ضف  يقارب  ما  اأن  الباحثون  واكت�ضف 
�ضبكة   - ال���ودي  الع�ضبي  باجلهاز  تت�ضل  ل  الع�ضبية 
ا�ضتجابة  تعبئة  على  اجل�ضم  ت�ضاعد  ال��ت��ي  الأع�����ض��اب 
ملا  وفقا  ذل��ك،  من  بدل  ولكن  الهروب"،  اأو  "القتال 
اجلذرية  بالعقد  ديلي"،  "�ضاين�ض  موقع  تقرير  ذك��ره 
ف��ي��ه��ا جميع  ت��ن�����ض��اأ  ال���دم���اغ  م���ن  "منطقة  ال��ظ��ه��ري��ة، 
اخل يا الع�ضبية احل�ضية"، وهي امل�ضوؤولة عن اإط ق 
حول  الع�ضبي  اجل��ه��از  بقية  اإىل  الإ����ض���ارات  واإر����ض���ال 

املعلومات التي تلقوها.
بداأ  احل�����ض��ي،  الع�ضبي  الت�����ض��ال  اإ���ض��ك��ات  وع��ن��دم��ا مت 
الدهنية  اخل يا  يف حتويل  ال��ودي  الع�ضبي  اجلهاز 

بعد  ميكنها  وال��ت��ي  بنية،  ده��ون  اإىل  البي�ضاء 
ال�ضعرات احلرارية من خ ل  ذلك حرق 
التوليد احلراري وت�ضريع  ت�ضمى  عملية 

عمليات حرق الدهون يف اجل�ضم.
وق��ب��ل ال���درا����ض���ة، اع��ت��ق��د ال��ب��اح��ث��ون اأن 
الأع�ضاب يف الدهون تنتمي يف الغالب اإىل 
اجلهاز الع�ضبي الودي وتتحول اإىل م�ضارات 

اأو  يكون اجل�ضم متوترا  الدهون عندما  حرق 
عند ممار�ضة الريا�ضة.

ع�ضبيتني  اإ�����ض����ارت����ني  ب������اأن  ي��ت��ك��ه��ن��ون  والآن، 
مع  جنب  اإىل  جنبا  تعم ن  ق��د  متعار�ضتني 
ل��ت�����ض��غ��ي��ل عمليات  ل����ودي  ال��ع�����ض��ب��ي  اجل���ه���از 
اخل يا  م�ضار  يوقف  بينما  ال��ده��ون  ح��رق 

الع�ضبية احل�ضية العملية.
واأو�ضح يي: "هذا يخربنا اأنه لي�ض هناك 
جمرد تعليمات ذات مقا�ض واحد ينا�ضب 
الأن�ضجة  ي��ر���ض��ل  ال���دم���اغ  ب����اأن  اجل��م��ي��ع 
الدهنية. اإنها اأكر دقة من ذلك، ويعمل 
ال��ن��وع��ان م��ن اخل�� ي��ا الع�ضبية  ه���ذان 
كدوا�ضة غاز وفرامل حلرق الدهون".

الدهنية  الأن�ضجة  تخزن  الثدييات،  ويف 
وتطلق  دهنية  خ�� ي��ا  �ضكل  يف  ال��ط��اق��ة 
تلك املخزونات عندما يحتاج اجل�ضم 
اإىل ال��ط��اق��ة، ك��م��ا ت��ت��ح��ك��م يف 
اإ�ضارات  وت�ضدر  الهرمونات 
باجلوع  املتعلقة  للجزيئات 
وغالبا  الغذائي.  والتمثيل 
تخزين  خ���ل���ط  ي���ت���م  م����ا 

الطاقة والإ�ضارات يف اأمرا�ض مثل مر�ض ال�ضكري 
ال�ضرايني  وت�����ض��ل��ب  ال��ده��ن��ي��ة  ال��ك��ب��د  واأم�����را������ض 
يعرف  "ل  ديلي":  "�ضاين�ض  وال�ضمنة.واأ�ضار موقع 
التي تنقلها  الر�ضائل  الآن بال�ضبط  الفريق حتى 

من  الدماغ  اإىل  احل�ضية  الع�ضبية  اخل يا 
الأن�ضجة الدهنية، 

فقط اأن الت�ضالت والإ�ضارات هي 
املفتاح للحفاظ على �ضحة 

الدهون".

»حمادثة« بني الدماغ واخلاليا الدهنية .. قد تكون 
ال�سر وراء فقدان الوزن ب�سكل دائم

العلماء يدر�سون »عمر النوم« للتنبوؤ بالوفاة!!
وعمر النوم هو العمر املتوقع الذي يرتبط ب�ضحة الفرد 
بناء على نوعية نومه، وقام خبري النوم اإميانويل مينوت 
وزم وؤه بتحليل حوايل 12000 درا�ضة، ركزت كل منها 
مثل   - نومهم  خ�ضائ�ض  ع��ن  اأبلغت  وال��ت��ي  ال��ف��رد،  على 
وكان  القلب.  و�ضربات  والتنف�ض  وال�ضاق،  الذقن  حركة 
املرء للنوم، وبا�ضتخدام  هدفهم تطوير نظام يحدد عمر 
ترتبط  التي  ال��ن��وم  يف  الخ��ت�� ف��ات  يحدد  الآيل،  التعلم 

ارتباطا وثيقا بالوفيات..

ما الهدف من درا�سة علم الن�م؟
املدخ ت  عن  منف�ض   تكون  تنام،  عندما  مينوت  يقول 
احل�ضية فاأنت، من الناحية املثالية، ل تت�ضايق من العامل 

اخلارجي ال�ضاخب اأو الأ�ضواء ال�ضاطعة.
اأث��ن��اء ال��ن��وم، لي�ض ال��دم��اغ فقط ه��و ال��ذي مي��ر بربنامج 
يتغريان  والتنف�ض  القلب  �ضربات  معدل  ولكن  تلقائي، 
اأي�ضا، وميكن اأن تكون الخت فات يف هذه تنبوؤات مبكرة 
با�ضطراب �ضحي، حيث نق�ضي حوايل ثلث حياتنا نائمني، 

لذا فهو عن�ضر اأ�ضا�ضي يف رفاهيتنا العامة
ا اأنه يف حالة اأي ا�ضطراب تقريبا، يعد  من املعروف جيداً
النوم اأحد الأ�ضياء الأوىل التي ت�ضطرب، على �ضبيل املثال، 
الأعرا�ض  ظهور  م��ن  �ضنوات   10 اأو  خم�ض  ح��وايل  قبل 
نوم  ا�ضطراب  يحدث  باركن�ضون،  مر�ضى  ل��دى  الأخ���رى 
حمدد يقوم خ له املري�ض باإخراج الأح م اأو ال�ضراخ اأو 

اللكمات يف احلائط بعنف.

ما ه� اأهم اكت�ساف من الدرا�سة؟
يوقل مينوت كانت النتيجة الرئي�ضية التي تو�ضلنا اإليها 
اأن جتزئة النوم، عندما ي�ضتيقظ النا�ض عدة مرات طوال 
اأقوى  ي��ت��ذك��روه��ا، ك���ان  اأن  ال��ل��ي��ل لأق���ل م��ن دق��ي��ق��ة دون 
رابطا يف  نرى  اأننا  الرغم من  الوفيات، على  موؤ�ضر على 
البيانات، اإل اأن كيفية م�ضاهمته يف الوفيات غري معروفة. 
هذا يختلف عن ال�ضخ�ض الذي يدرك اأنه كان ي�ضتيقظ، 

والذي يحدث اأثناء ا�ضطرابات النوم مثل الأرق.
اإن حتديد �ضبب كون جتزئة النوم �ضارا جدا بال�ضحة هو 

اأمر نخطط لدرا�ضته يف امل�ضتقبل.

هل ميكننا قيا�ض عمر ن�منا؟ هل ميكن حت�سينه؟
الذهاب اإىل الفرا�ض وال�ضتيقاظ يف �ضاعات منتظمة هو 
مفتاح لتح�ضني بح�ضب اخلرباء، وهذا يعني عدم الإفراط 
يف ال��ن��وم ولكن ال��ت��اأك��د م��ن اأن��ك م��رت��اح مت��ام��ا، اإن��ه مبلغ 
خمتلف بالن�ضبة للجميع وغالبا ما تختلف النافذة قلي ، 
على �ضبيل املثال كونك بومة ليلية مقابل طائر مبكر.

يف  مظلمة  ال��ن��وم  بيئة  على  ب��احل��ف��اظ  اخل���رباء  وين�ضح 
الليل، وممار�ضة الريا�ضة بانتظام ولكن لي�ض قريبا جدا 
من وقت النوم، وعدم �ضرب الكحول والكافيني قبل النوم، 

وجتنب الوجبات الليلية الثقيلة.

ح�ساب عمر الن�م يف الدرا�سة
ا�ضتخدم اخلرباء برنامج التعلم الآيل للتنبوؤ بعمر النوم 
عن طريق اإدخال بيانات درا�ضة النوم وعمر كل �ضخ�ض يف 

هذه الربامج.
يقول اخلرباء: "هذا يخربنا كيف يبدو متو�ضط النوم يف 

عمر معني"،
 وتتعرف اخلوارزمية على الأمناط يف البيانات وت�ضتخدم 
اخلرباء  وي�ضيف  ال��ن��وم،   بعمر  للتنبوؤ  امل��ع��ل��وم��ات  تلك 
ا�ضتخدامها لتعيني  اإن�ضاء اخلوارزمية، ميكننا  :"مبجرد 

اأعمار اإ�ضافية للنوم.
 بالن�ضبة لبع�ض الأ�ضخا�ض، يبدو عمر نومهم اأكرب بكثري 

من عمرهم الزمني".
ب��ني عمرهم  ال��ف��رق  ا���ض��ت��خ��دام  "ميكننا  م��ي��ن��وت:  ي��ق��ول 
الزمني وعمر نومهم للتنبوؤ بالوفيات، بناء على فكرة اأن 
الأك��رب هو موؤ�ضر على وج��ود م�ضكلة �ضحية،  النوم  عمر 

وبالفعل،
 وجدنا اأن الأ�ضخا�ض الذين لديهم �ضن نوم اأكرب مقارنة 
بناء  للوفاة،  متزايد  الفعلية معر�ضون خلطر  باأعمارهم 

على نوم املر�ضى الذين تاأخروا يف النوم".
وبح�ضب اخلرباء تنتج قلة النوم يف عدة حالت مثل توقف 
اأثناء النوم، والتنك�ض الع�ضبي، وال�ضمنة، والأمل  التنف�ض 

املزمن.

قال باحث�ن من جامعة �ستانف�رد ميدي�سني اإن هناك مقيا�سا م�ؤثرا اآخر، ميكنه التنب�ؤ بال�فيات، ي�سمى "عمر الن�م".
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العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2022 /0001390 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : را�ضد ح�ضني يو�ضف را�ضد احلمادي  

حيث انه  قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي  
املنفذ الندل�ض لتاأجري ال�ضيارات احلاف ت ، اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع ه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضام  الر�ضوم وامل�ضاريف : 9341.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع ه خ ل )15( يوما من 
تاريخ اإع نك / اإع نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة    ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0002438 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : حممود عبد املجيد الفاروان  

حيث انه  قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي  
املنفذ علي حممد حجي القبي�ضي ، اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة - يف الق�ضية امل�ضار 
اليها اأع ه.  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم 

املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �ضام  الر�ضوم وامل�ضاريف : 4174.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع ه خ ل )15( يوما 
من تاريخ اإع نك / اإع نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اق�شي اعجاز احمد اعجاز احمد  
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000963/ 

اإىل املحكوم عليه : اق�ضي اعجاز احمد اعجاز احمد 
العنوان : ال�ضارقة ابو�ضغارة مقابل حديقة ابو �ضغارة بناية املزيونية �ضقة رقم 1401 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�ضي ، اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع ه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضام  الر�ضوم وامل�ضاريف 21338.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع ه خ ل )15( يوما من تاريخ اإع نك 
/ اإع نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شامانثا نون رانويرا �شلفي   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000959/ 

اإىل املحكوم عليه : �ضامانثا نون رانويرا �ضلفي 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�ضي ، اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع ه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �ضام  الر�ضوم وامل�ضاريف 8338.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع ه خ ل )15( يوما من 
تاريخ اإع نك / اإع نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جلنة املنازعات اجلماعية العمالية 
تريازو املحدودة �ش ذ م م   

املو�شوعية  التنفيذ  منازعة   SHCEXCISUBDIS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006356/ 
اإىل املحكوم عليه : تريازو املحدودة - �ض ذ م م  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضركة احلديد وال�ضلب الدولية لل�ضناعة - ذ م م  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع ه 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �ضام  الر�ضوم وامل�ضاريف 850.0 درهم   

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع ه خ ل )15( يوما من 
تاريخ اإع نك / اإع نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن مدعى عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0007169  اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : حممد امري �ضبري احمد كليار باك�ضتاين اجلن�ضية 

 / املتحدة  العربية  الإمارات  القبي�ضي  حجي  علي حممد  املدعي  بان  نعلمكم 
اجلن�ضية

قد اقام الدعوى املذكورة اأع ه للمطالبة و�ضدر احلكم التي : 
درهم(   24000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 

والزمته بامل�ضروفات.
حرر بتاريخ 2022/10/19 

حرر بوا�ضطة املوظف
مركز �ضعادة املتعاملني

حمكمة ال�شارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن مدعى عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0002377 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : جاجراه بت جاهد �ضاتاب اأندوني�ضي / اجلن�ضية

 / املتحدة  العربية  الإمارات  القبي�ضي  حجي  علي حممد  املدعي  بان  نعلمكم 
اجلن�ضية

قد اقام الدعوى املذكورة اأع ه للمطالبة : 
درهم(   15600( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 

والزمته بامل�ضروفات.
حرر بتاريخ 2022/10/10 

حرر بوا�ضطة املوظف
مركز �ضعادة املتعاملني

حمكمة ال�شارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن مدعى عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0007167 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : ابنان ح�ضني جعفر ح�ضني - باك�ضتاين اجلن�ضية 

 / املتحدة  العربية  الإمارات  القبي�ضي  حجي  علي حممد  املدعي  بان  نعلمكم 
اجلن�ضية

قد اقام الدعوى املذكورة اأع ه للمطالبة : 
درهم(   34800( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 

والزمته بامل�ضروفات.
حرر بتاريخ 2022/10/24 

حرر بوا�ضطة املوظف
مركز �ضعادة املتعاملني

حمكمة ال�شارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0094069
784199470820921 ب�ضفتي  الدروبي - اجلن�ضية �ضوريا - يحمل بطاقة هوية رقم   الدين  املخط�ر / ط ل �ضم�ض 

وكي  عن ال�ضيد/ زمناكو يا�ضني قادر مبوجب وكالة م�ضدقه لدى كاتب العدل رقم 1076341/1/2021 
العن�وان / ال�ضارقه - ال�ضناعيه 7 هاتف رقم / 0552818933

 -  784199095163137 رقم  هويه  وحتمل  باك�ضتان  اجلن�ضية   - غوري  يون�ض  حممد  غوري  ثوبيه   / اإليه  املخطر 
العن�وان/ ال�ضارقه - ال�ضناعيه 7 ت : 0526370862
املو�ضوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 11000 درهم

املخطر اإليه حرر عدد 2 �ضيكات للمخطر مببلغ 11000 )احدى ع�ضر الف( درهم اماراتي فقط
حيث انه بتاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك توجه املخطر ل�ضرف ال�ضيك اإل اأنه ارتد دون �ضرف ب�ضبب احل�ضاب معلق وبياناته كالتايل:

�ضيك رقم 000012 مببلغ 5500 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2022/5/20 وامل�ضحوب على بنك الإمارات دبي الوطني
الوطني دبي  الإمارات  بنك  على  وامل�ضحوب   2022/7/20 ا�ضتحقاق  بتاريخ  درهم  �ضيك رقم 000013 مببلغ 5500 

الإجراءات  لتخاذ  �ضن�ضطر  وال  اإخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�ضة  خ ل  املذكور  مبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  نخطركم  فاننا  لذلك 
القانونية، واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. 

وهذا اإخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003739 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : م�ضعل حممد الحمد  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/7 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  حمكمة عجمان 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   )5 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خ ل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اع ه -  الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�ضرة 

بو�ضفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/25 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003739 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خلود م�ضعل الحمد  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/7 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   )5 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خ ل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اع ه -  الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�ضرة 

بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/25 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0004847 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / اأكرم زكي احلكيم  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/10/25 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اأع ه ل�ضالح / اللقمان ل أدوات احلديدية - بالتايل 

: ن�ض احلكم 
احل�ضوري  ومبثابة  الوىل  عليها  املدعى  ح�ضوريا مبواجهة  املحكمة  حكمت 
والزمت  الدعوى  املدعية عن  تنازل  باإثبات   -: الثاين  عليه  املدعى  مبواجهة 

املدعى عليهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومئتي درهم اتعاب حماماة. 
حكما غري قاب  ل �ضتئناف خ ل املدة القانونية

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
تنازل/ بيع

اإع� ن بالن�ض�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�ضيد / في�ضل ح�ضن حممود ح�ضن احلمادي - اجلن�ضية 
الرخ�ضة  يف   %50 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - المارات 
القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة  للح قة(  اآباد  ا�ض م  )�ضالون  امل�ضماه 
بال�ضارقة برخ�ضة جتارية رقم )507486(، اإىل ال�ضيد / حممد ناهيد ر�ضيد احمد 
- اجلن�ضية باك�ضتان ، تعدي ت اخرى : تغري ال�ضكل القانوين من �ضركة  اعمال مهنية  
اىل وكيل خدمات.  وعم بن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الع ن للعلم 
وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا الع ن 
فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
تنازل/ بيع

اإع� ن بالن�ض�ر
المارات  اجلن�ضية   - علي  ال  ابراهيم  ابراهيم حميد  / حميد  ال�ضيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الهم�ضات  امل�ضماه )ور�ضة  الرخ�ضة  40% يف  البالغة  والتنازل عن كامل ح�ضته  البيع  - يرغب يف 
بال�ضارقة برخ�ضة جتارية رقم  التنمية القت�ضادية  دائرة  ال�ضادرة من  ال�ضيارات(  لت�ضليح كهرباء 
)513693(، اإىل ال�ضيد / براكا�ض باروا ادهري باروا - اجلن�ضية بنغ دي�ض ، ال�ضيد / نيدان باروا 
30% يف  هيماجنا باروا - اجلن�ضية باك�ضتان - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 
الرخ�ضة امل�ضماه )ور�ضة الهم�ضات لت�ضليح كهرباء ال�ضيارات( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية 
- اجلن�ضية  باروا  ادهري  باروا  براكا�ض   / ال�ضيد  اإىل  بال�ضارقة برخ�ضة جتارية رقم )513693(، 
وكيل خدمات.   اىل  اعمال مهنية  �ضركة  القانوين من  ال�ضكل  تغري   : اخرى  تعدي ت   ، بنغ دي�ض 
�ضان  2013 يف  ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعم بن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الع ن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا الع ن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
تنازل/ بيع

اع ن بالن�ضر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيدة / موزه على جا�ضم البلو�ضي- اجلن�ضية : المارات ترغب 
يف البيع التنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% ل�ضالح ال�ضيد / مينا مراد جنيب جاد - 
اجلن�ضية : م�ضر يف الرخ�ضة امل�ضماة )ح�ضانة ال�ضعادة( �ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية 
موؤ�ض�ضة  من  القانوين  ال�ضكل  تغيري   : اخرى  تعدي ت   .)735028( بالرقم  ال�ضارقة  يف 
فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م - تغيري ال�ضم التجاري من )ح�ضانة ال�ضعادة( ايل 
من   )5( فقرة   )14( املادة  وعم بن�ض  الواحد(  ال�ضخ�ض  �ضركة  م  م  ذ  ال�ضعادة  )ح�ضانة 
2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر  احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 
هذا الع ن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ 
هذا الع ن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
تنازل/ بيع

اع ن بالن�ضر
يف  يرغب   ، الهند   : اجلن�ضية   - نانداكومار  في�ضنو   : ال�ضيد  باأن  للجميع  معلومااً  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )%70( وذلك اإىل ال�ضيد : �ضبري بانيكافيتيل - 
اجلن�ضية : الهند يف الرخ�ضة امل�ضماه )�ضالون ال�ضيوح للح قة( تاأ�ض�ضت باأم�ارة ال�ضارقة 
بال�ضارقة،  القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )720965( رقم  رخ�ضة  مبوجب 

تعدي ت اأخرى : ل يوجد
وعم بن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الع ن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا الع ن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
MOJAU_2022- 0097412 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اع ن بالن�ضر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد / انوج تاكور برمي كومار تاكور، اجلن�ضية : الهند يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد / �ضاهان �ضفيق احمد خان 
�ضفيق احمد خان، اجلن�ضية: باك�ضتان بالرخ�ضة امل�ضماه )قمة التميز لكمال الج�ضام( تاأ�ض�ضت 
التنمية القت�ضادية  دائرة  ال�ضادرة من  ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )615587(  باأمارة 

بال�ضارقه، تعدي ت اخرى : ل يوجد. 
 2013 ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعم بن�ض 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الع ن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا الع ن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
MOJAU_2022- 0097322 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اع ن بالن�ضر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد / حممد يو�ضف امني الرحمن، اجلن�ضية : بنغ دي�ض يرغب 
اقبال ح�ضن  ال�ضيد / حممد  %50 وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�ضته  البيع  يف 
ال�ضيارات(  لت�ضليح  لبي�ض  )ور�ضة  امل�ضماه  بالرخ�ضة  بنغ دي�ض  اجلن�ضية:  ادري�ض،  حممد 
التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )23925( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باأمارة  تاأ�ض�ضت 

القت�ضادية بال�ضارقه، تعدي ت اخرى: ل يوجد
 2013 ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعم بن�ض 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الع ن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا الع ن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 70555
تنازل/ بيع

اع ن بالن�ضر
ليكن معلومااً للجميع باأن ال�ضيد : مي حممد �ضلطان بن ح�ضني ال على - اجلن�ضية : الإمارات، 
�ضلطان   : ال�ضيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�ضتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
عبدالكرمي م�ضلم املرزوقي - اجلن�ضية : الإمارات يف الرخ�ضة امل�ضماه )اجلودة الفائقة لت�ضليح 
 )613188( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باأمارة  تاأ�ض�ضت  ال�ضيارات(  براد  وعادم  كهرباء 

ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة، تعدي ت اخرى : ل يوجد
وعم بن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان 
الت�ضديق  على الجراء  يتم  �ضوف  وانه  للعلم  ن�ضر هذا الع ن  اقت�ضى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�ض  اي  لديه  فمن  الع ن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
تنازل/ بيع

اإع ن بالن�ضر
ليكن معلومااً للجميع ب�اأن : ال�ضيد/ عبدالرحمن حممد ح�ضني احلمادي - اجلن�ضية:الإمارات 
�ضاه  داوو  ال�ضيد/  اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�ضته  البيع  يرغب يف 
ال�ضادرة  امل�ضماه )الن�ضاف لتجارة الحذية(  الرخ�ضة  باك�ضتان، يف  �ضاه - اجلن�ضية:  رحيم 
من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة رقم )219785(، تعدي ت اأخرى • تغيري 

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

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء    اأمر   AJCFICICPL2021 /0004972 يف  الدعوى رقم

 : العنوان  فردية  موؤ�ض�ضة  والتطريز  للخياطة  اخلليج  يونيفورم  عليه  املحكوم  اإىل 
9432572  : العنوان   ، �ضديقي  على  اعجاز  �ضديقي  على  عثمان   ،  9432571

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/12/22 
قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأع ه

باأن يوؤديا  املعرو�ض �ضدهما  باإلزام  ناأمر :-  ل�ضالح م�ضغل الق�ضر للم ب�ض، بالتايل: 
للطالب مبلغا قدره مائة وت�ضع وع�ضرون األفا ومائة وث ثة دراهم ف�ض  عن الفائدة 
العديل وحتى  الإنذار  ن�ضر  تاريخ  7% �ضنويا بدء من  بواقع  املبلغ  القانونية على هذا 
املدة  خ ل  ل �ضتئناف  قاب   حكما  والر�ضوم.   بامل�ضروفات  اإلزامهما  مع  الوفاء  متام 

القانونية  15 يوما اعتبار اًا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة

يف الدعوى رقم 762 /2022 تعيني خربة - دبي
املتنازع �ضده الول/ �ضانوبا ب�ضري ب�ضري 

املتنازع �ضده الثاين / زان�ضان لت�ضميم الزياء وامل ب�ض 
العنوان : جمهولني حمل القامة

نحيطكم علما انه مت انتدابنا كخبري ح�ضابي بالدعوى اأع ه واملرفوعة �ضدكم من املتنازع / 
فيناي كومار جورومات با�ضافانييا وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع 
اخلربة واملقرر عقده يوم الث ثاء املوافق 01/11/2022 ال�ضاعة 12:30 ظهرا“ يرجى 
املوؤيدة  امل�ضتندات  كافة  وار�ضال  باخلبري  اخلا�ض  املحمول  الهاتف  طريق  عن  معنا  التوا�ضل 
لدفاعكم بالدعوى عن طريق الربيد اللكروين علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فاإن 

اخلربة �ضتبا�ضر اعمالها وفقا لل�ض حيات املخولة لها قانونا.
ل �ضتف�ضار الت�ضال ب� 050-6317417 

missnahed@hotmail.com : المييل
اخلبري احل�شابي / ناهد ر�شاد حممد 

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 78/2022/39 جتاري م�شارف كلي - دبي
املدعى عليها : درة ال�ضفوح للتجارة العامة �ض ذ م م

 M02  -  ( رقم  مكتب   - ل أعمال  تامي  جولدن  مركز  ملك  بناية   -  B �ضتدامه  �ضارع   - ديرة   - اخلبي�ضي   -  )دبي 
)0504827004 رقم  متحرك  هاتف    )02A

نرجو ع مكم اأن عدالة حمكمة دبي البتدائية قد انتدبتنا خبريا م�ضرفيااً يف الدعوى اأع ه واملقامة �ضدكم من / بنك اأبو 
ظبي التجاري. ونظرا ل إجراءات الحرازية ال�ضحية يف الوقت احلايل والتي مبوجبها �ضيتم التقا�ضي عن بعد ندعوكم 
الثانية ع�ضرة  ال�ضاعة  املرئي )ZOOM APPLICATION( يف متام  الت�ضال  اجتماع خربه عرب نظام  حل�ضور 

والن�ضف ظهرااً من يوم الثنني املوافق 31/10/2022 وذلك بال�ضغط على الرابط التايل :
https://us05web.zoom.us/j/88517135789?pwd=d1FTNVEySFhWT3hZRUdXemp1eGpEUT09
Meeting ID: 885 1713 5789 
Passcode: 8g2jKg

عل�ى اأن يتم تزويدنا بامل�ضتندات الت�ي ت�ع�زز دف�وعكم يف ه�ذه ال�دعوى عل�ى الربيد الإلكت�روين:

0562539394  : رقم  اآب  الوات�ض  على  اأو    khouse@knowledgehouse.ae
خبري م�شريف 
حممد كامل عريان      

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

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

)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0007194 يف  الدعوى رقم
 اإل�ى املدعي عليه : يا�ضني �ضريف حممد �ضريف جمهول حمل الإقامة 

نعلمكم بان املدعي/ �ضركة جمموعة الإمارات ل إت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �ض.م.ع يف الدعوى رقم 
التجارية الرابعة - قد رفع الدعوى املذكورة اع ه يطالب فيها :  الواحد  اليوم  دائرة   2022  /7194
اإلزام املتنازع �ضده باأن يدفع للمتنازعة مبلغ وقدره 60.100،43 درهما )ث ثة واربعون الف ومائة 
درهم و�ضتون فل�ضا( مع الفائدة القانونية بواقع 5%من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�ضداد مع 

اإلزام املتنازع �ضده بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإحتادية  ال�ضارقه  الدعوى حمكمة  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/27 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  اأنت 
بوا�ضطة وكيل معتمد  اأو  املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 7( �ضخ�ضيا 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خ ل مدة ل تزيد على ع�ضرة 

اأيام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأع ه - بو�ضفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021
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العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  التنفيذ رقم:9871/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم ٢3٠

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )1٤( وال�ضادر عن املنفذ �ضده من بنك 
المارات دبي الوطني بقيمة )5٠.٠٠٠(  . 

املدعي:فخر ر�ضا الرومي
عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديره - دبي �ضركة مودا مك�ض لتجارة مواد البناء - 

بالقرب من حمطة مرو ابوبكر ال�ضديق
املطلوب اإع نه :  1- ع�ضام ر�ضا الرومي  -  �ضفته : مدعي عليه 

يف  ب���ت���اري���خ:18/1٠/٢٠٢٢  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    : الإع��� ن  مو�ضوع 
قاب   احل�ضوري  بي�ضرح حكما مبثابة  ال��روم��ي  ر�ضا  فخر  ل�ضالح/  اع�� ه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 

ل �ضتئناف خ ل ث ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا الع ن .
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2218/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم ٢٢8

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم ٢٢8٢/٢٠٢٢ نزاع حمدد القيمة ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )59.8٢٢.5٢( درهم �ضام  للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : هيئة كهرباء ومياه دبي �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - مبنى مبنى ديوا الرئي�ضي

وميثله:خليفة عبداهلل �ضعيدعبداهلل بن هويدن الكتبي
ال�ضركة/عبدالرحمن حممود  - مدير  ���ض.ذ.م.م  دلهي موغال  : 1- مطعم وحلويات  اإع نه  املطلوب 

حاجي - �ضفته : منفذ �ضده
املنفذ به  املبلغ  اع�� ه وال��زام��ك بدفع  امل��ذك��ورة  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  مو�ضوع الإع�� ن : قد 
وقدره )598٢٢.5٢( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ ل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع ن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:573/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�ضة رقم ٢٠٠

مو�ضوع الدعوى : للمطالبة بف�ضخ عقد بيع والزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم برد الثمن املدفوع مببلغ وقدره 
الك�ضب  عن  والتعوي�ض  دره��م   )٢78.3٢٤( مببلغ  واملعنوية  والدبية  املادية  ال�ضرار  عن  والتعوي�ض  دره��م   )1.133.٢99(
الفائت مببلغ )6٠.٠٠٠( درهم ورد مبلغ الت�ضجيل العقاري مببلغ )٤٤.531( درهم ومبلغ ال�ضيانة ال�ضنوية من تاريخ البيع 

بواقع 88.٠٠٠ درهم مع الفائدة القانونية لجمايل مبلغ املطالبة بواقع 1٢% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام . 
املدعي:املزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م

عنوانه:المارات - بوكالة املحامية اميان يون�ض الرفاعي
املطلوب اإع نه :  1- ال�ضرح للمقاولت �ض.ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع الإع ن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها للمطالبة بف�ضخ عقد بيع والزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم 
برد الثمن املدفوع مببلغ وقدره )1.133.٢99( درهم والتعوي�ض عن ال�ضرار املادية والدبية واملعنوية مببلغ )٢78.3٢٤( 
ومبلغ  درهم   )٤٤.531( العقاري مببلغ  الت�ضجيل  مبلغ  ورد  درهم   )6٠.٠٠٠( الفائت مببلغ  الك�ضب  عن  والتعوي�ض  درهم 
ال�ضيانة ال�ضنوية من تاريخ البيع بواقع 88.٠٠٠ درهم مع الفائدة القانونية لجمايل مبلغ املطالبة بواقع 1٢% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�ضداد التام - وحددت لها جل�ضة يوم الث ثاء  املوافق  ٢٠٢٢/11/8  ال�ضاعة 8.3٠ �ض يف قاعة التقا�ضي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بث ثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:147/2022/22 مدين كلي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�ضر رقم ٤1٤

مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم بان يوؤدوا للمدعية مبلغا وقدره )195.511.315( درهم مائة 
وخم�ضة وت�ضعون مليونا وخم�ضمائة واحد ع�ضر الفا وث ثمائة وخم�ضة ع�ضر درهما - والفائدة القانونية بواقع 1٢% من 
تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل من غري كفالة الزام املدعي عليهم بالت�ضامن 

والت�ضامم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�ضركة دريك اأند �ضكل انرنا�ضيونال - �ضركة م�ضاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع تقاطع العامل مع �ضارع برج - مبنى برج برامي - �ضقة 31
املطلوب اإع نه :  1- خلدون ر�ضيد �ضعيد الطربي  -  �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع الإع ن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم بان يوؤدوا للمدعية مبلغا 
الفا وث ثمائة وخم�ضة ع�ضر درهما  وقدره )195.511.315( درهم مائة وخم�ضة وت�ضعون مليونا وخم�ضمائة واحد ع�ضر 
املعجل من  بالنفاذ  �ضمول احلكم  التام مع  ال�ضداد  الق�ضائية وحتى  املطالبة  تاريخ  1٢% من  بواقع  القانونية  والفائدة   -
غري كفالة الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�ضة يوم 
الث ثاء  املوافق  ٢٠٢٢/11/1  ال�ضاعة ٠9.٠٠ �ض يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بث ثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70353

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  11150/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم ٢3٠

را�ض  بنك  عن  وال�ضادر   )٢68381( رق��م  املرجتع  ال�ضيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�ضوع 
اخليمة الوطني بقيمة )٤٠٠.٠٠.17( .
طالب التنفيذ : بنك امل�ضرق �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�ضعيد - ديره - دبي - مبنى برج نوف - �ضقة مكتب 1٠٠٢
املطلوب اإع نه : 1- هاري�ض تاهيكيت ماثيو - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإع ن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر  به وقدره )18٢63( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ ل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا الع ن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4401/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم ٢3٠

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )٠٠٠٠53( وال�ضادر عن بنك را�ض اخليمة 
الوطني بقيمة )3٠٠٠٠( .

طالب التنفيذ : عبدالرحمن عبداهلل حممد املرزوقي
ع����ن����وان����ه:الم����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة - دب����ي - ال���رب����ض���اء ٢ ����ض���ارع رق����م 1 - ف��ي��  رق����م 86 - 

مكاين:٢٠86977976
املطلوب اإع نه : 1- ك م الدين ان�ضارى وكيل احمد - �ضفته : منفذ �ضده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�ضوع الإع ن : قد 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )31135( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ ل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا الع ن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  10573/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم ٢3٠

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )٠٠٠1٤5( وال�ضادر عن املنفذ �ضده من بنك ابوظبي 
التجاري بقيمة ٤1.16٠ درهم .

طالب التنفيذ : الطاير للهند�ضة �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مكتب ال�ضه وي وم�ضاركوه حمامون وم�ضت�ضارون - امارة دبي 

- بردبي - �ضارع بوليفارد ال�ضيخ حممد بن را�ضد - برج بوليفارد ب زا ٢ - الطابق 19 مكتب رقم
املطلوب اإع نه : 1- مو�ضيغ هايرابيتيان  - �ضفته : منفذ �ضده

به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع�� ه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع�� ن  مو�ضوع 
)5.386.836( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ ل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع ن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن بالن�شر        

 832/2022/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- جيم�ضتون للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�ضيف الزمان �ضودري 

بالطابق  الكائنة   181٤ رق��م  بالوحدة  اخلا�ض  العقد  بف�ضخ  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
الثامن ع�ضر من م�ضروع برج )كمبين�ضكي ريزيدن�ضز بزن�ض باي( بامارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - 
نظرا لخ ل املدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية املتمثلة يف الإجناز والت�ضليم - ثانيا:الزام املدعي عليها 
برد مبلغ )٢٢7.1٠٠( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% عن املبلغ املق�ضي به من تاريخ ال�ضداد احلا�ضل 
الربح  تعوي�ضا عن  درهم  للمدعي مبلغ )٢5٠.٠٠٠(  توؤدي  بان  املدعي عليها  ثالثا:الزام   - يف:٢1/٢٠16/9 
الفائت والفائدة على هذا املبلغ بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد - رابعا:ويف جميع 

الحوال الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�ضة يوم الث ثاء املوافق ٢٠٢٢/11/1 ال�ضاعة ٠9:٠٠ �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بث ثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اعالن بالن�شر        
 830/2022/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- جيم�ضتون للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�ضيف الزمان �ضودري 
بالطابق  الكائنة   18٠1 رق��م  بالوحدة  اخلا�ض  العقد  بف�ضخ  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
الثامن ع�ضر من م�ضروع برج )كمبين�ضكي ريزيدن�ضز بزن�ض باي( بامارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - 
لعدم الت�ضجيل يف ال�ضجل العقاري املبداأي وال ف�ضخ العقد نظرا لخ ل املدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية 
املتمثلة يف الجناز والت�ضليم - ثانيا:الزام املدعي عليها برد مبلغ )3٠.٠٠٠( درهم والفائدة القانونية بواقع 
توؤدي  بان  املدعي عليها  ثالثا:الزام  ال�ضداد احلا�ضل يف:3/٢٠16/1٠ -  تاريخ  املق�ضي به من  املبلغ  5% عن 
تاريخ  5% من  بواقع  املبلغ  على هذا  والفائدة  الفائت  الربح  تعوي�ضا عن  درهم   )٢5٠.٠٠٠( مبلغ  للمدعي 
املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد - رابعا:ويف جميع الحوال الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم الث ثاء املوافق ٢٠٢٢/11/1 ال�ضاعة ٠9:٠٠ �ضباحا يف قاعة 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بث ثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1020/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 18٤

املنفذ  ب��ال��زام  اداء  ام��ر   ٢٠٢1/1875 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 
�ضدهم ب�ضداد مبلغ وقدره )933٤81٠٢.٤٤( درهم �ضام  الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة .

طالب التنفيذ : بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب����ي - دي�����رة - دب����ي - ����ض���ارع ب��ن��ي ي���ا����ض - م��ب��ن��ى الم�������ارات دب����ي ال��وط��ن��ي - 

مكاين:٢7٤3٢91٤7٤
املطلوب اإع نه : 1- �ضمو ال�ضيخ/طارق في�ضل خالد القا�ضمي - �ضفته : منفذ �ضده

رقم  عقار  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخلا�ضة  اموالكم  على  احلجز  بانه مت  نعلنكم   : الإع��� ن  مو�ضوع 
ط/1٢3٠ ملك مبنطقة اخلان - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )93٢33٢٢3.9٢( درهم يف امللف 

اع ه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70353

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7392/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 18٤

بال�ضتئناف  واملعدل  ٢٠٢1/٢611 جت��اري جزئي  رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 
للر�ضوم  �ضام   دره��م   )758993.86( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد   ، جت��اري  ا�ضتئناف  رق�����م:٢٠٢1/3٢68 

وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : �ضركة يونايتد بريكا�ضت كونكريت دبي �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع بور�ضعيد - مبنى اأفنيو �ضيتي - �ضقة مكتب رقم ٢٠5-٢٠6 
مقابل ديرة �ضيتي �ضنر  

املطلوب اإع نه : 1- مقاولت بناء الهند�ضة املتقدمة �ض.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإع ن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)75888.86( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ ل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع ن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6747/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 3٠٢٢/٢٠٢1 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )318.55٤( درهم �ضام  للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : في�ضل علي عبداهلل حممد

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى برج ال�ضقر ل أعمال - �ضقة 
مكتب 9٠٢ - بجوار حمطة مرو اأبراج المارات  

املطلوب اإع نه : 1- ات نت�ض لل�ضرافة - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإع ن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)31855٤( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ ر�ضوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ ل )15( يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا الع ن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 70197

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    
                  يف  الطعن رقم:1306/2022/445 طعن جتاري 

املنظورة يف:الدائرة التجارية الثانية - متييز رقم 5٤7
مو�ضوع الطعن : طعن بالتمييز على احلكم ال�ضادر من حمكمة ا�ضتئناف دبي يف ال�ضتئناف رقم 
1356/٢٠٢٢ جتاري طعنا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة دبي البتدائية يف احلكم ال�ضادر يف 

الدعوى رقم 568/٢٠٢1 جتاري م�ضارف جزئي . 
الطاعن:بنك دبي ال�ض مي - �ضركة م�ضاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - مبنى بناية بنك دبي ال�ض مي - الدور ال�ضاد�ض - 
الدارة القانونية - بجوار دوار ال�ضاعة - وميثله:عبدالرحمن ن�ضيب عبدالرحمن بن ن�ضيب

املطلوب اإع نه :  1- ثامر مناحي �ضنهات �ضاير الع�ضيمي  -  مطعون �ضده 
عليكم  ويتوجب  اع�� ه  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع��� ن  مو�ضوع 

احل�ضور اىل حمكمة التمييز  وذلك للرد �ضحيفة الطعن املتقدمة �ضدكم.
رئي�ش الق�شم

   حماكم دبي

حمكمة   التمييز      
70021

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3818/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 3851/٢٠٢1 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )89.71٠.83( درهم �ضام  للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : متديد ل عمال الفنيه �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - جزيرة الرمي - مبنى برج اداك�ض - �ضقة 16٠7

وميثله:عادل عبدالقادر حميد فاخر  
املطلوب اإع نه : 1- �ضركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإع ن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )8971٠.83( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ ل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا الع ن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5037/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 8٢٤ ل�ضنة ٢٠٢1 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )5٠686٠( درهم �ضام  للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : علي جمعة نا�ضر عبداهلل العلوى

عنوانه:المارات - امارة دبي - الو�ضل - بردبي - دبي
وميثله:فاطمة ح�ضن �ضليمان احلدبور ال�ضحي  

املطلوب اإع نهم : 1- فران�ضي�ضكو جافري كارو نافارو ٢- جو�ض مانويل دياز لرا 3- كايكو فيت اأوت & 
تيكنيكال �ضريفي�ضي�ض ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإع ن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5٠686٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ ل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع ن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  887/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 91٢/٢٠٢1 عقاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )8٢89٠( درهم �ضام  للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : احمد حممد بن حممد الغامن

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - �ضارع اخلام�ض - مبنى بناية اجلمعية 
التعاونية ل �ضكان - �ضقة الثالث/316 - وميثله:را�ضد عبدالرحمن حممد عبداهلل ال�ضويدي  

املطلوب اإع نه : 1- با�ضيفيك فنت�ضرز ليمتد - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإع ن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )8٢89٠.٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ ل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا الع ن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
النابة الق�شائية رقم 105 ل�شنة 2019

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
املنفذ �ضده / املجموعة ال�ضتثمارية اخل�ضو�ضية املحدودة

ل�ضالح طالب التنفيذ / �ضتاندرد ت�ضارترد بنك
للمزادات المارات  موقع  على  وذلك  علني  مزاد  �ضينعقد  باأنه  للجميع  الحتادية  البتدائية  ال�ضارقة  حمكمة   تعلن 
"http://www.emiratesauction.ae يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرااً يوم الأربعاء املوافق 2022/11/02، 

وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده وذلك لأعلى عطاء واأو�ضاف العقار على النحو التايل : 
العقار قطعة رقم 31 ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�ضارقة، ب�ضعر التقييم : 53،180،000 درهم، و�ضعر العر�ض بعد 

التخفي�ض: 26،590،000 درهم وهو عبارة عن بناية )طابق �ضرداب + طابق اأر�ضي + عدد 6 طوابق متكررة(
يتوجب على الراغب بال�ضراك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�ض�راء اأو ال�ض�تف��ض�ار عن ذلك مراجعة ق��ض�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع اللكروين ل مارات 
التقدم  اعرا�ض  له  البيع. وعلى كل من  وذلك قبل موعد   http://www.emiratesauction.ae للمزادات 

باعرا�ض�ه معززا اإياه مبا يربره من م�ضتندات قبل املوعد املحدد للبيع بث ثة اأيام على القل.
عن / رئي�ش ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
النابة الق�شائية رقم 105 ل�شنة 2019
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(

املنفذ �ضده / املجموعة ال�ضتثمارية اخل�ضو�ضية املحدودة
ل�ضالح طالب التنفيذ / �ضتاندرد ت�ضارترد بنك

للمزادات المارات  موقع  على  وذلك  علني  مزاد  �ضينعقد  باأنه  للجميع  الحتادية  البتدائية  ال�ضارقة  حمكمة   تعلن 
"http://www.emiratesauction.ae يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرااً يوم الأربعاء املوافق 2022/11/02، 

وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده وذلك لأعلى عطاء واأو�ضاف العقار على النحو التايل : 
العقار قطعة رقم 31 ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�ضارقة، ب�ضعر التقييم : 53،180،000 درهم، و�ضعر العر�ض بعد 

التخفي�ض: 26،590،000 درهم وهو عبارة عن بناية )طابق �ضرداب + طابق اأر�ضي + عدد 6 طوابق متكررة(
يتوجب على الراغب بال�ضراك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�ض�راء اأو ال�ض�تف��ض�ار عن ذلك مراجعة ق��ض�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع اللكروين ل مارات 
التقدم  اعرا�ض  له  البيع. وعلى كل من  وذلك قبل موعد   http://www.emiratesauction.ae للمزادات 

باعرا�ض�ه معززا اإياه مبا يربره من م�ضتندات قبل املوعد املحدد للبيع بث ثة اأيام على القل.
عن / رئي�ش ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 70197
اعالن بالن�شر

)150470/2022(  
لدى حمكمة دبي البتدائية ،،، املوقرة

اإنذار عديل
املنذر : عبدالعزيز اإبراهيم مراد الرئي�ضي 

بوكالة املحامي/ اأحمد خمي�ض الزيودي
املنذر اليه : �ضياء الدين غازي عبداحلميد قعقور

املو�ضوع : طلب اع ن املنذر اليه بالن�ضر 
مبوجب هذا الإنذار ووفقااً لأحكام القانون، فاإن املنذر يتوجه اإىل املنذر اليه بهذا الإنذار للتنبيه عليه 
ب�ضرورة املبادرة اإىل �ضداد املبلغ املر�ضد بذمتها مببلغ وقدرة )174،000 درهم( مائة واأربع و�ضبعون 
األف درهم وذلك خ ل مدة ل تتجاوز خم�ضة اأيام من تاريخ هذا الإنذار واإل فاإن املنذر �ضي�ضطر لتخاذ 
 %12 التاأخرييةبواقع  والفوائد  بالدين  للمطالبة  �ضدكم  والتحفظية  القانونية  الإجراءات  كافة 

ف�ض اً عن الر�ضوم وامل�ضروفات واأتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
بالوكالة : املحامي / احمد خمي�ض الزيودي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002347 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ضابنام بارافني و ار�ضاد خات  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/16 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   )8 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خ ل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اع ه -  الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�ضرة 

بو�ضفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/24 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3360/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم ٢3٠٠/٢٠٢1 جتاري جزئي واملعدل بال�ضتئناف رقم 
٢٠٢1/٢7٠9 ا�ضتئناف جتاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )763٠٠( درهم �ضام  للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : يونيك هو�ضبيتاليتي خلدمات ادارة املن�ضاأت
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�ضعيد - ديره - بالقرب من معر�ض ني�ضان - بناية العوي�ض - مكتب 

رقم 3٠7
املطلوب اإع نه : 1- ٢٤ قرياط ل دارة املطاعم �ض.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإع ن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)763٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ ل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا الع ن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2029/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�ضر رقم 859
مو�ضوع الدعوى : مطالبة بالزام املدعي عليها ب�ضداد مبلغ )٢51.153.7٠( درهم مئتان وواحد وخم�ضون الفا ومائة وث ثة 
وخم�ضون درهم اماراتي و�ضبعون فل�ضا - مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ٢٠18/11/3٠ وحتى ال�ضداد التام بخ ف 

التعاب وامل�ضروفات مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل  . 
املدعي:�ضرفيو �ض.ذ.م.م

ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي - اخلليج ال��ت��ج��اري - ���ض��ارع ب��رج خليفة ب���رامي ت���اور - ال��ط��اب��ق العا�ضر - ه��ات��ف رق�������م:٠٤335٢٢٠٠ - 
فاك�ض:٠٤33٤٢٢٠٠ - رقم مكاين:٢583686879 - وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�ضي

املطلوب اإع نه :  1- كريتف لذر اآرت للوحات الفنية   -  �ضفته : مدعي عليه 
مو�ضوع الإع ن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها مطالبة بالزام املدعي عليها ب�ضداد مبلغ )٢51.153.7٠( درهم مئتان 
الفا ومائة وث ثة وخم�ضون درهم اماراتي و�ضبعون فل�ضا - مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ  وواحد وخم�ضون 
٢٠18/11/3٠ وحتى ال�ضداد التام بخ ف التعاب وامل�ضروفات مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل - وحددت لها جل�ضة يوم 
الث ثاء  املوافق  ٢٠٢٢/11/1  ال�ضاعة ٠9.٠٠ �ض ويقت�ضي ح�ضوركم امام ادارة الدعوى البتدائية )الثانية ع�ضر( بقاعة 
العامة -  اليها من خ ل موقع حماكم دبي اللكروين - خدماتنا اللكرونية  الو�ضول  التي ميكن  التقا�ضي عن بعد 
جداول جل�ضات الق�ضايا لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بث ثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  14175/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم ٢3٠
مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )٠٠٠٢63( امل�ضحوب على بنك راأ�ض اخليمة 

الوطني فرع الواحة من احل�ضاب رقم:٢٢83766٠٠1 مببلغ )39.51٠( درهم .
طالب التنفيذ : رايز تكنولوجي �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - جزيرة الرمي - مبنى برج اداك�ض - �ضقة 16٠7
املطلوب اإع نه : 1- القلعة الحمر للتجارة العامة ذ.م.م  - �ضفته : منفذ �ضده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�ضوع الإع ن : قد 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )٤٠816( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ ل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا الع ن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608 العدد 13682 بتاريخ 2022/10/27 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1990/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم ٤1٠
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )7٤7٠838.٤9( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
بالنفاذ املعجل ب   التام و�ضمول احلكم  ال�ضداد  واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى 

كفالة . 
املدعي:كليف ند كيبل تريدجن �ض.م.ح

رق��م 13٠٢ مكتب  املكتب   - ال�ضرقي  ال���ربج   - ب��رج �ضمان   - العاملي  امل���ايل  دب��ي  م��رك��ز   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
�ضتيفن�ضون هاروود ميدل اي�ضت ال ال بي

املطلوب اإع نه :  1- هايدون انرنا�ضيونال للمقاولت امليكانيكية والكهربائية �ض.ذ.م  -  �ضفته : مدعي 
عليه 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ض��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���ض��وع الإع���� ن :  ق��د 
)7٤7٠838.٤9( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد 
التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل ب  كفالة - وحددت لها جل�ضة يوم الث ثاء  املوافق  ٢٠٢٢/11/1  ال�ضاعة 
٠9.٠٠ �ض يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بث ثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197
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•• ال�شارقة-الفجر:

اأع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة ال�������ض���ارق���ة ل��ل��ك��ت��اب عن 

971 طلب م�ضاركة من دور  ا�ضتقبال 
ومتخ�ض�ضني يف  اأدب��ي��ني  ووك�� ء  ن�ضر 
قطاع الن�ضر من 92 دولة، يف فعاليات 

النا�ضرين،  م��وؤمت��ر  م��ن  ال�12  ال���دورة 
ال����دورة  ان��ط�� ق  ق��ب��ي��ل  ال����ذي تنظمه 
الدويل  ال�ضارقة  معر�ض  م��ن   41 ال��� 

للكتاب.
العام  ه����ذا  امل���ت���زاي���د  ال��ط��ل��ب  ي��ع��ك�����ض 
النجاح  امل�����وؤمت�����ر،  يف  امل�������ض���ارك���ة  ع���ل���ى 
الدويل  ال�ضارقة  معر�ض  حققه  ال��ذي 
خا�ضة  العاملي،  امل�ضتوى  على  للكتاب، 
اأكرب  املا�ضي تاريخ  العام  اأن �ضجل  بعد 
معر�ض للكتاب يف العامل على م�ضتوى 
عقود بيع و�ضراء احلقوق، وياأتي ثمار 
الكتب  م��ع��ار���ض  يف  ال�����ض��ارق��ة  م�ضاركة 
التعريفية  ال��ل��ق��اءات  و�ضل�ضلة  العاملية 
ال��ت��ي تعقدها  والج��ت��م��اع��ات ال��دوري��ة 
“هيئة ال�ضارقة للكتاب” مع دور الن�ضر 

النا�ضرين  مب��وؤمت��ر  للتعريف  العاملية 
لهذا  خ له  من  ال�ضارقة  تقدمه  وم��ا 

القطاع احليوي.
مل�ضاعفة  عاملية  من�ضة  املوؤمتر  ويعترب 
اإذ ميثل  ح��ج��م ���ض��وق ال��ن�����ض��ر ال��ع��امل��ي، 
والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  الأب�����رز يف  ال��ف��ر���ض��ة 
الن�ضر  �ضناعة  يف  املتخ�ض�ضني  للقاء 
ينظمها،  التي  الجتماعات  خ�� ل  من 
وعرب �ضفقات بيع و�ضراء حقوق الن�ضر 

من واإىل اللغة العربية، 
اأخ����رى، التي  ل��غ��ات ع��امل��ي��ة  وم���ن واإىل 

ي�ضهدها كل عام.
وحول طلبات امل�ضاركة يف املوؤمتر، قال 
اإدارة خدمات  من�ضور احل�ضاين، مدير 
النا�ضرين يف الهيئة: “يكت�ضب موؤمتر 

الكتاب  �ضناع  ل��دى  اأهميته  النا�ضرين 
يف ال��ع��امل م��ن ال���روؤي���ة امل��رك��زي��ة التي 
و�ضعها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
���ض��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ض��م��ي، ع�ضو 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�ضارقة، الرامية 
يف  والنا�ضرين  الكّتاب  اأث��ر  تعزيز  اإىل 
م�ضاريع نه�ضة بلدان املنطقة والعامل، 
وف���ت���ح امل����ج����ال اأم���ام���ه���م ل���رف���ع حجم 
اقت�ضادات  يف  الن�ضر  �ضناعة  م�ضاهمة 

الدول«.
“يوؤكد حر�ض هذا  واأ�ضاف احل�ضاين: 
الأدبيني  الوك ء  النا�ضرين  العدد من 
على امل�ضاركة يف موؤمتر النا�ضرين، على 
املوؤمتر،  لها  و�ضل  التي  العاملية  املكانة 
للكتاب(،  ال���دويل  ال�ضارقة  و)معر�ض 

ال��واق��ع واح��د من  اأر����ض  ويج�ضد على 
ال��ث��ق��ايف يف  ال�����ض��ارق��ة  تطلعات م�����ض��روع 
العربية يف �ضدارة  الثقافة  واقع  و�ضع 
�ضناعة املعرفة والإنتاج الثقايف عامليااً«.
يعقد  ال��ن��ا���ض��ري��ن  م���وؤمت���ر  اإىل  ي�����ض��ار 
متحدثااً   33 مب�����ض��ارك��ة   ال���ع���ام  ه����ذا 
خ ل  ال��ن�����ض��ر،  ق��ط��اع  يف  ومتخ�ض�ضااً 
اأكتوبر اجل��اري حتى   30 الفرة من  
�ضل�ضلة  وي�����ض��ه��د  امل���ق���ب���ل،  ن��وف��م��رب   1
ج���ل�������ض���ات ن���ق���ا����ض���ي���ة وح������واري������ة ح���ول 
والفر�ض  ال��ك��ت��اب  ���ض��ن��اع��ة  م�����ض��ت��ق��ب��ل 
النا�ضرين ل �ضتفادة من  اأم��ام  املتاحة 
للنهو�ض  احلديثة  الرقمية  اخل��ي��ارات 
جديدة  اأ���ض��واق  وا�ضتحداث  باأعمالهم 

لإ�ضداراتهم.

خالل الفرتة من 30 اأكت�بر اجلاري حتى 1 ن�فمرب املقبل

دولة   92 من  اأدبيني  ووكالء  ن�سر  دور  من  م�ساركة  طلب  موؤمتر النا�سرين ي�ستقبل 971 
من�س�ر احل�ساين: حجم امل�ساركات ي�ؤكد املكانة العاملية التي و�سل لها امل�ؤمتر ومعر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب

•• دبـــــي ــ الفجر:

بن  ح��م��دان  مركز  يف  وال��درا���ض��ات  البحوث  اإدارة  �ضاركت 
حممد لإحياء الراث يف معر�ض الكتاب القانوين التا�ضع 
والدرا�ضات  ال��ت��دري��ب  معهد  مبقر  ي��ق��ام  ال���ذي   ،2022
الفرة  خ ل  بال�ضارقة،  اجلامعية  املدينة  يف  الق�ضائية 
من 25 اإىل 27 اأكتوبر اجلاري، وذلك حتت رعاية معايل 

عبد اهلل �ضلطان بن عواد النعيمي وزير العدل.
الرحمن  عبد  املهند�ض  العدل  وزارة  وكيل  املعر�ض  افتتح 

احلمادي،
 ومتثلت م�ضاركة املركز بعر�ض جمموعة كبرية من اأحدث 
الوثائق  م��ن  اإىل جمموعة  ب��الإ���ض��اف��ة  امل��رك��ز  اإ����ض���دارات 
التاريخية التي تعود اإىل حقبات زمنية متفاوتة يف تاريخ 
دولة الإمارات، كما �ضّم اجلناح جمموعة من الت�ضجي ت 

ا  ملجموعة من اأهم �ضعراء الدولة يف عّد الق�ضيد، و�ضريطاً
ا ي��ربز جمموعة م��ن الأح����داث واملعامل  ��ا م�����ض��وراً وث��ائ��ق��ياً

التاريخية والراثية يف الدولة.
واأث���ن���اء زي����ارة امل��ه��ن��د���ض احل��م��ادي جل��ن��اح امل��رك��ز، قدمت 
البحوث والدرا�ضات  اإدارة  �ضيف بن حريز مديرة  فاطمة 
ا عن  يف مركز ح��م��دان ب��ن حممد لإح��ي��اء ال���راث، �ضرحاً
الدور الكبري الذي يقوم به املركز يف حفظ الراث و�ضون 

الهوية الوطنية، وعن ذلك قالت بن حريز، املركز حري�ض 
على التواجد يف كل منا�ضبة ثقافية اأو تراثية، حيث ننتهز 
الفر�ضة لتقدمي اأحدث اإ�ضدارات املركز املتوا�ضلة، اإن مثل 
هذه املعار�ض تتيح لنا الفر�ضة لعر�ض اأعمال املركز لأكرب 
ع��دد ممكن م��ن اجل��م��ه��ور، وخ��ا���ض��ة ب���اأن ه��ن��اك م�ضاركة 

خليجية وعربية كبرية لهذا العام.  
ومن اجلدير بالذكر م�ضاركة جمموعة كبرية من الهيئات 

واملوؤ�ض�ضات الر�ضمية املحلية والعربية يف ن�ضخة هذا العام 
اأكادميية  من املعر�ض مثل وزارة الداخلية، وزارة العدل، 

�ضرطة دبي،
 �ضرطة اأبو ظبي، نيابة دبي، املعهد العايل للق�ضاء اململكة 
الق�ضائية  للدرا�ضات  الكويت  معهد  ال�ضعودية،  العربية 
والقانونية، املعهد العايل للق�ضاء �ضلطنة ُعمان، وغريها 

الكثري. 

مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث م�سارًكا يف معر�ض الكتاب القان�ين التا�سع

بن حريز: هدفنا حفظ الرتاث و�سون الهوية

•• ال�شارقة-الفجر:

اأمام  الباب   ”2022 للكتاب  ال��دويل  “ال�ضارقة  يفتح معر�ض 
زواره للتجول يف قلب اإيطاليا ويتيح لهم فر�ضة التعرف على 
ثقافتها الغنية، حيث يحتفي بها �ضيف �ضرف فعاليات دورته ال� 
41 التي تقام يف “مركز اإك�ضبو ال�ضارقة” خ ل الفرة من 2 

اإىل 13 نوفمرب املقبل.
من  ل��ل��زوار  ميكن  لإيطاليا،  خا�ضااً  جناحااً  املعر�ض  وخ�ض�ض 
وا�ضع من  الإي��ط��ايل عرب طيف  الأدب  ث��راء  ا�ضتك�ضاف  خ له 
وال�ضتمتاع  القدمية،  الثقافات  والتعرف على  الأدبية،  الأن��واع 
الأكر  املاأكولت  وت��ذوق  والفلكلورية،  الك �ضيكية  باملو�ضيقى 
�ضعبية يف العامل، وم�ضاهدة اأكر العرو�ض امل�ضرحية �ضهرة.

16 موؤلفااً و4 طهاة و2 من  اإيطاليا  وي�ضت�ضيف املعر�ض من 
فعاليات  الج��ت��م��اع��ي �ضمن  ال��ت��وا���ض��ل  و���ض��ائ��ل  امل��وؤث��ري��ن على 
الذي ي�ضهد �ضل�ضلة جل�ضات حوارية  برنامج “�ضيف ال�ضرف”، 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  للطهي،  حية  وع��رو���ض  كتب  وق����راءات  ملهمة 
 160 عن  ف�ض اً  والإبداعية،  الفنية  العرو�ض  من  جمموعة 
ور�ضة عمل ل أطفال و72 عر�ضااً جوالاً و4 عرو�ض م�ضرحية.

الفعاليات الأدبية
وي�ضهد املعر�ض م�ضاركة عدد من الكّتاب الإيطاليني البارزين، 
�ضمن جل�ضات حوارية اأدبية ي�ضتعر�ضون فيها م�ضريتهم املهنية 
والأ�ضرار الكامنة وراء تاأليفهم ملجموعة اأعمالهم، حيث ميكن 
لزوار املعر�ض حماورة الكاتبة فيول اأردون، التي تدور ق�ضتها 
كما ميكنهم  والنتماء،  الهوية  معنى  حول  الأطفال”  “قطار 

لقاء الكاتب لويجي بالرييني، موؤلف كتب الأطفال واليافعني 
احل��ائ��ز على ج��وائ��ز ع���دة، وال��ك��ات��ب وامل��خ��رج وال��ف��ن��ان ال�ضهري 
األي�ضاندرو باريكو، بالإ�ضافة اإىل نيكوليتا بريتيل، التي �ضاركت 
لنا�ضرين  كتاب   100 من  لأك��ر  التو�ضيحية  ال�ضور  ر�ضم  يف 
�ضيف  ب��رن��ام��ج  فعاليات  �ضمن  واأج��ان��ب.وت�����ض��ارك  اإي��ط��ال��ي��ني 
الت�ضيلو  وعازفة  التو�ضكانية  الكاتبة  اأي�ضااً  العام  لهذا  ال�ضرف 
وجوزيبه كاتوت�ضي ،  األي�ض كابايل �ضاحبة رواية “تذّكر باخ”، 
الق�ضرية  والق�ض�ض  امل�ضرحيات  ب��ني  موؤلفاته  تنوعت  ال��ذي 
اإىل  كونتي،  جوزيبي  واملرجم  والروائي  وال�ضاعر  والروايات، 
ال�ضيا�ضية  العلوم  ق�ضم  يف  واآدابها  العربية  اللغة  اأ�ضتاذة  جانب 
ك��وراو.وم��ن خ ل  ماريا  فران�ضي�ضكا  روم��ا  يف  لوي�ض  بجامعة 
دامي فر�ضة  اإليزابيتا  تتيح  املعر�ض،  اأخرى يف  م�ضاركتها مرة 
للقراء ال�ضغار ملقابلتها �ضخ�ضيااً، فهي كاتبة متزج بني املغامرة 
“جريونيمو  �ضل�ضلة كتبها  الفكاهي يف  النبيلة واحل�ض  والقيم 
اأع��م��اره��م بني  امل��وّج��ه��ة ل�� أط��ف��ال ال��ذي��ن ت���راوح  �ضتيلتون” 
6-12 عامااً.ومن بني الكتاب الإيطاليني البارزين امل�ضاركني يف 
املعر�ض اأي�ضااً األي�ضيا جازولن، الطبيبة التي حتولت اإىل كاتبة 
لق�ض�ض الت�ضويق، وعامل الآثار امل�ضرية ومدير املتحف امل�ضري 
يف تورينو كري�ضتيان جريكو، وفيل�ضوف العلوم واملتخ�ض�ض يف 

نظرية التطور واملحاور وكاتب املقالت تيلمو بيفاين. 
وين�ضم اإىل قائمة امل�ضاركني الناقد الأدبي واملرجم دومينيكو 
بجامعة  واآدابها  العربية  اللغة  يف  امل�ضاعدة  والأ�ضتاذة  �ضكاربا، 
تورينو كلوديا ماريا تري�ضو، التي ترجمت العديد من الأعمال 
 In the Dead« جبار  اآ�ضيا  رواي���ة  منها  امل��وؤث��رة،  العربية 
الكاتب  ف��ول��و،  وف��اب��ي��و   ،»of the Algerian Night

روفري�ضي،  وب��اول��و  والتلفزيونية،  الإذاع��ي��ة  ال��ربام��ج  وم��ق��دم 
يف  واملتخ�ض�ض  والغام�ضة  البولي�ضية  الق�ض�ض  ك��ات��ب  وه��و 
الأدبي  النوع  من  ج��زء  وه��و   ،»Metropolitan Noir«

ال�ضوداوي الذي تقع اأحداثه يف املدن الكبرية.

فعاليات ركن الطهي
اأ�ضرار  امل��ع��ر���ض  زوار  ب���ارزي���ن  اإي��ط��ال��ي��ني  ط��ه��اة   4 وي�����ض��ارك 
ذلك  وغ��ري  الإي��ط��ايل،  بالطعام  و�ضغفهم  وكتبهم،  و�ضفاتهم 
م��ن بني  �ضيكون  اإذ  ال��ط��ه��ي،  رك��ن  احل��ي��ة يف  خ�� ل عرو�ضهم 
واأطباقهم  الطهي  يف  مهاراتهم  ي�ضتعر�ضون  ال��ذي��ن  الطهاة 
املميزة كري�ضتينا باورمان، وهي الطاهية احلا�ضلة على جنمة 
النتقائي  الطاهي  بورغيزي،  واألي�ضاندرو  روم��ا،  يف  مي�ض ن 
الراقية،  والب�ضاطة  للتقاليد  حبه  ب��ني  يجمع  ال��ذي  واملبتكر 
ن���ادلاً يف  ب��داأ حياته املهنية يف الطهي  ال��ذي  ودام��ي��ان��و ك���ارارا، 
مطعم، ولوكا مونتري�ضينو، الذي يعّد �ضانع حلويات يف الأ�ضل، 
و�ضخ�ضية  مطعم  وم��دي��ر  وم��دّر���ض  وم�ضت�ضار  ط��اٍه  الآن  وه��و 

تلفزيونية.

ال�سخ�سيات امل�ؤثرة على و�سائل الت�ا�سل الجتماعي
ال��ي��وت��ي��وب��ر وامل��وؤل��ف��ة �ضوفيا  امل�����ض��ارك��ني  ق��ائ��م��ة  اإىل  وت��ن�����ض��م 
اأك����ر م��ن م��ل��ي��وين م�����ض��رك عرب  ف��ي�����ض��ك��اردي، ال��ت��ي يتابعها 
 »It Happens« هما  رواي��ت��ني  ون�ضرت  املن�ضات،  خمتلف 
و«Enough«، اإىل جانب جوليا لماركا، وهي طبيبة نف�ضية 
ال�ضهرية  مدونتها  خ�� ل  م��ن  ال��رح�� ت  يف جم��ال  و�ضحفية 

.»My travels: the hard truth«

الآثار:   يف  مدجمة  رقمية  وفن�ن  حديثة  تكن�ل�جيا 
فيال الربديات يف هريك�لني�م

التفاعلي  الرقمي  املعر�ض  ال�ضرف،  �ضيف  جناح  وي�ضت�ضيف 
فاكتوري  “اآيديا  م��وؤ���ض�����ض��ة  ت��ن��ظ��م��ه  الربديات”،  “في  
بالتعاون مع متحف الآثار الوطني يف نابويل،  اإنرنا�ضيونال”، 
ب��ن��اوؤه��ا م��ن املخطوطات  اأُع��ي��د  وي��ق��دم ع��ر���ض فيديو لأج����زاء 
الأ�ضلية املكتوبة على ورق الربدي داخل بناء معدين م�ضيء.

عرو�ض م�سرحية واأدائية
التجريدي”،  ال�ضعر  “اأتريباليتو:  ال�ضعرية  امل�ضرحية  ويف 
اأ�ضخا�ض  اأربعة  من  طاقم ممثلني  ي�ضتخدم  حي،  عر�ض  وهي 
عرب  الهند�ضية  والأمن���اط  الأ�ضكال  لتتّبع  والرق�ض  املو�ضيقى 
اجلمهور  روما”،  دي  “باليتو  ينقل  بينما  اجل�����ض��د،  حت��ري��ك 
اإىل اأجواء عرو�ض البالييه الإيطايل من خ ل عر�ٍض مذهل 
بفر�ضة  اأي�ضااً  اجلمهور  والتقاليد.ويحظى  بالتاريخ  يتم�ضك 
فريدة ل �ضتمتاع بالعرو�ض املو�ضيقية لعازف الكمان الواعد، 
املو�ضيقى الك �ضيكية  جينارو كارداروبويل احلائز على جائزة 
غلوريا  ج��ان��ب  اإىل  �ضاعد”،  ف��ن��ان  “اأف�ضل  ف��ئ��ة  يف  ال��دول��ي��ة 
كامبانري، التي تعّد واحدة من اأكر عازيف البيانو الإيطاليني 

اإلهامااً بني اأبناء جيلها.

عمل لالأطفال ور�ض   6
ت��رك��ز اث��ن��ت��ان م��ن جم��م��وع ال��ور���ض املخ�ض�ضة ل�� أط��ف��ال على 
دمى  لإن�ضاء  وال��ك��رت��ون  ال���ورق  وت�ضتخدم  ال���ض��ت��دام��ة،  م��ب��ادئ 

م�ضممة  �ضغرية  م�ضارح  �ضكل  على  �ضحرية  و�ضناديق  واأقنعة 
لإ�ضفاء احليوية على الق�ض�ض اخليالية واأغاين الأطفال.

مع  ح��واري��ة  جل�ضة  يف  امل�ضاركة  اأي�����ض��ااً  ال�ضغار  ل��ل��زوار  وميكن 
للكتب  ق���راءات  �ضتقدم  التي  في�ضكونتي  مرييام  ب��اول  املوؤلفة 
ون��ق��ا���ض��ات وور���ض��ة ع��م��ل لإل��ه��ام الأط���ف���ال ن��ح��و ال��رك��ي��ز على 
احلائزة  البيانو  ع��ازف��ة  اأح�� م��ه��م.وت�����ض��ارك  وحتقيق  �ضغفهم 
على جوائز عدة، غلوريا كامبانري، يف ور�ضة عمل بعنوان “�ضي 
�ضارب )#C(«، التي ت�ضتعر�ض مهارات التفكري اجلانبي احلر 
الأعمار  الأط��ف��ال من جميع  وت�ضتهدف  الإب���داع  عن  والتعبري 
�ضتيلتون”،  “جريونيمو  بعنوان  العمل  ور�ضة  وامل�ضتويات.ويف 
�ضتمّكن اإليزابيتا دامي الأطفال من اأن يكونوا اأبطال ق�ض�ضهم 
والأن�ضطة  الألعاب  من  متنوعة  من خ ل جمموعة  اخلا�ضة 
الأطفال على  بتعريف  باربرا موبي  و�ضتقوم كارل  الرفيهية، 

املو�ضيقى الفولكلورية التقليدية الإيطالية.

عرو�ض ناب�سة باحلياة
وخ ل م�ضاركتها يف اأحد العرو�ض اجلوالة، تقدم فران�ضي�ضكا 
بيت�ضاري �ضخ�ضيتني يف زي واحد جذاب للرفيه عن الأطفال 
طوال 12 يومااً من املعر�ض، وبيد واحدة، �ضتتحكم ب�ضخ�ضية 
“بياتري�ض” الناطقة، بينما حتّرك �ضخ�ضية “دانتي” ال�ضامتة 
وت�ضاعدها على التفاعل مع اجلمهور، لإ�ضفاء جو من التوا�ضل 
غري امل�ضبوق.وتعيد اإيلينا غافوري اإحياء �ضخ�ضية “بينوكيو”، 
الذي يعّد واحدااً من اأعظم �ضفراء الثقافة الإيطالية، مقدمةاً 
ال��ف��ر���ض��ة ل�� أط��ف��ال ل��ل��ت��ف��اع��ل وال���ض��ت��م��ت��اع م��ع ه���ذه الدمية 

اخل�ضبية.

ور�سة عمل لالأطفال و72 عر�سًا ج�اًل ومعر�سًا ثقافيًا   160

اإيطاليا �سيف �سرف ال�سارقة الدويل للكتاب.. كتاب وطهاة 
ومو�سيقيون يحيون 230 فعالية فنّية واإبداعية 
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حبكة تقليدية، حتركها الرغبة باكت�ساف العائلة

بطل   Tekken: Bloodline
ينتقم من الغول الذي قتل والدته

الكرتون  م�����ض��ل�����ض��ل  اأخ���������ريااً،  ن��ت��ف��ل��ي��ك�����ض،  م��ن�����ض��ة  ب���ث���ت 
Tekken: Bloodline. هو لي�ض الأول من نوعه 
الذي يقتب�ض من اللعبة، لكنه الأحدث، وي�ضتمد ق�ضته من 
اجلزء الثالث من اللعبة ال�ضادر عام 1997. ونتعرف يف 
العمل اإىل �ضخ�ضية جني كازاما، الذي قتل الغول والدته، 
فلجاأ اإىل جده، هيهات�ضي مي�ضيما، كي يتعلم منه اأ�ضلوب 

قتال جديد ميكنه من هزمية الغول.
امل�����ض��ل�����ض��ل ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى متعة  اأح������داث  ن�����ض��ري اإىل  ل���ن 
امل�ضاهدة. لكن من يعرف اللعبة لن يجد �ضيئااً جديدااً، بل 
اللعبة غري  �ضخ�ضيات  اأ�ضهر  بع�ض  بالمتعا�ض.  �ضي�ضعر 
ال�ضريعة،  ال��رك�� ت  ذو  ه��وارن��غ،  م��وج��ودة. �ضحيح هناك 

ب��ه، لكننا ل نرى  ال��ذي ل ي�ضتهان  وب��ول فينك�ض امل كم 
اإيدي كودو راق�ض الكابوريا، ول ال�ضياف يو�ضي مي ت�ضو، 

ول براين فيوري الغا�ضب دومااً.
اأمامنا  لتتدفق  الرئي�ضية،  بال�ضخ�ضيات  امل�ضل�ضل  يكتفي 
حبكة تقليدية، حتركها رغبة جني باكت�ضاف العائلة، ثم 
"كل"  التمرين، ثم امل�ضاركة يف البطولة، والنت�ضار على 
اخل�ضوم. نوؤكد على كلمة "كّل"، لأن البطولة يف حد ذاتها 
لي�ضت اإّل طعمااً لجتذاب الغول، الذي نكت�ضف مع ظهوره 

حقيقة جني وجده هيهات�ضي.
ي�ضاهده، خ�ضو�ضااً  لدى من  النو�ضتاجليا  امل�ضل�ضل  يدلل 
اإذ ن�ضاهد  ل�Tekken؛  اأو حمرفااً  اإن كان لعبااً هاويااً 

ذاته،  ال��وق��ت  يف  املف�ضلني.  ل عبينا  الأ���ض��ه��ر  احل��رك��ات 
نعرفه يف  ال��ذي ل  الأم��ر  �ضرحااً لهذه احل��رك��ات،  ن�ضاهد 

اللعبة، 
اأ�ضاليب القتال. فرك ت هوارنغ  مع تف�ضريات لخت ف 
نف�ضه  فينك�ض  ب��ول  اأن  حتى  لعبة،  يف  ال��ت��ي  تلك  ت�ضابه 
ي�ضتخدم لكمته الأقوى والأ�ضهر يف اإحدى املباريات التي 

يخو�ضها، 
لكن ما يثري الهتمام اأن "القتال" لي�ض احلامل الوحيد 
ب��ل الع قات الأ���ض��ري��ة، وت��اري��خ ك��ل واح���دة من  للحبكة، 
ال�ضخ�ضيات، وال�ضر الذي يحمله جني ويحاول اكت�ضافه. 

�ضحيح اأننا اأمام حكاية انتقام،
ال�ضخ�ضيات  اإىل  نتعرف  اإذ  الوحيد،  الأم��ر  لي�ضت  لكنها   
بو�ضفها اأ�ضخا�ضااً، ولي�ضت جمّرد اأمناط ذات اأ�ضاليب قتال 
خمتلفة، يهدف امل�ضل�ضل اإىل ا�ضتعرا�ضها ثم النتقال اإىل 

املعركة النهائّية.
�ضخ�ضية طويلة مع  ال فت، خ�ضو�ضااً ملن ميتلك خربة 
 ،Reddit اللعبة، وملن يتابع بع�ض التعليقات على موقع
لي�ضت جني   Tekken ل عبي  املف�ضلة  ال�ضخ�ضية  اأن 

كازاما.
اأو  �ض �ضة هوارنغ  فيه معقد، ول ميتلك  اللعب  اأ�ضلوب   
، بالرغم من اأن  اأيدي كودو؛ ال�ضخ�ضيتان الأكر تف�ضي اً

اللعبة وامل�ضل�ضل يدوران حول جني.
رمبا هذا ما دفع من�ضة Watch Mojo اإىل ت�ضنيف 
لكن من  اللعبة.  اأج��زاء  كل  الأ�ضهر يف  كال�ضخ�ضية  جني 

وجهة نظر ال عبني، 
كثري  فيه  ولي�ض  ثقيل  اأ�ضلوبه  معقدة،  حركات  ذو  جني 
من ال�ضتعرا�ض، و�ضارم نوعااً ما، و�ضاحب ق�ضية جدية 
ي��ه��دد جاذبيته  ق��د  م��ا  وه���ذا  ال�ضيطان(.  ه��زمي��ة  )ي��ري��د 

بالن�ضبة اإىل البع�ض.
والغ�ضب  الإح��ب��اط  م��ن  وينقذنا  امل�ضل�ضل  ه��ذا  مييز  م��ا 
املرافق ملثل هذا النوع من الإنتاجات )اأي حتويل لعبة اإىل 

فيلم اأو م�ضل�ضل(، 
ثان،  ملو�ضم  ترقب  هناك  �ضحيح  مغلقة.  النهاية  اأن  هو 
التي يطرحها،  الأ�ضئلة  الأول يجيب عن كل  املو�ضم  لكن 
بعك�ض ما يح�ضل  ننتظرها،  التي  املعارك  وي�ضتعر�ض كل 
الأف م  تركنا  اإذ  Mortal Kombat؛  م��ع  مث اً 
ُمعلقني،  فيها  ن�ضاهدها  م��رة  كل  يف  اللعبة  عن  املقتب�ضة 
يف�ضر مث اً  اإط قااً. هذا ما  ُينتج  ثان ل  انتظار جزء  يف 
املديح الذي تلقاه امل�ضل�ضل، اإذ لبى اأغلب رغبات من قراأوا 
ا�ضمه، وحررهم من خيبة الأمل اإىل حد اأن اأحد املقالت 

عن امل�ضل�ضل �ضبهه ب�"ر�ضالة حّب اإىل األعاب القتال".

بريى،  ماثيو  العاملى  املمثل  ك�ضف 
لرحلته  ال��ب��اه��ظ��ة  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ع���ن 
للتعافى من الإدمان، حيث اأو�ضح 
Friends، البالغ  جنم م�ضل�ضل 
الذى  املبلغ  ا،  عاماً  53 العمر  من 
اأن��ف��ق��ه م���ن اأج�����ل احل�����ض��ول على 
م�ضاعدة للتعايف من الإدمان، اأثناء 
"نيويورك  �ضحيفة  م��ع  ح��دي��ث��ه 
ملذكراته  ي��روج  كان  بينما  تاميز"، 
 Lovers and the القادمة 
 ،Big Terrible Thing
 9 اأن���ف���ق���ت  "رمبا  امل���م���ث���ل:  وق�����ال 
اأن  حم���اول���ة  ف���ى  دولر  م��� ي���ني 
اإىل  ا  اأي�ضاً واأ���ض��ار  ا"،  متيقظاً اأك��ون 
ا  18 �ضهراً ب���  ا  اأن���ه اح��ت��ف��ل م���وؤخ���راً

من التعافى.
وي��ب��ل��غ ���ض��ايف ث����روة ب����ريي 120 
مل���وق���ع  ������ا  وف������قاً دولر،  م����ل����ي����ون 
 ،Celebrity Net Worth
حيث حقق املمثل 22500 دولر 
الأول من  امل��و���ض��م  يف  ح��ل��ق��ة  ل��ك��ل 
Friends ، مع ارتفاع راتبه اإىل 
مليون دولر لكل حلقة يف املو�ضمني 

الأخريين )ت�ضعة وع�ضرة(.

وك�ضف ماثيو بريي، اأنه كاد ميوت 
ب�ضبب اإدم��ان الأف��ي��ون، ال��ذي اأدى 
انفجار قولونه، ويف مذكراته  اإىل 

اخلا�ضة،
 ق�����ال م���اث���ي���و اإن�������ه واج�������ه خ��� ل 
حياته  م�����ن  ال�������ض���اب���ق���ة  ال�����ف�����رة 
املخدرات،  اإدم��ان��ه  ب�ضبب  م�ضاكل 
و�ضرح تاأثري الإدمان ال�ضلبي على 
حياته وابتعاده عن الو�ضط الفني 

واأ�ضدقائه.
 واأو�����ض����ح ب�����ريي، اأن�����ه ع���ان���ى من 
وق�ضى  اله�ضمي،  اجلهاز  ثقب يف 
يف  اأ�ضهر  و5  غيبوبة  يف  اأ�ضبوعني 
ا�ضتخدام  اإىل  وا�ضطر  امل�ضت�ضفى 
اأ�ضهر   9 مل�����دة  ال����ق����ول����ون  ك���ي�������ض 
واأ�ضاف:  ال�ضحية،  الأزم��ة  لع ج 
فر�ضة  اأن  عائلتي  الأطباء  "اأخرب 
%2 ُو���ض��ع��ت حت��ت جهاز  جن��ات��ي 
الذي  اجل�ضم  خ��ارج  الأوك�ضيجني 
يقوم مبهام التنف�ض للقلب والرئة 
الأخ����رية للمري�ض  امل��رح��ل��ة  وه��ي 
اإن���ه  ب����ريي  وق�����ال  الوفاة"،  ق��ب��ل 
جتاوز اأزمته ال�ضحية ومل يتعاط 

املخدرات منذ فرة.

ماثيو بريى يك�سف عن نفقاته اخليالية للتعايف 
من الإدمان ومعاناته ب�سبب املخدرات

األعاب القتال  اأ�سهر  Tekken واحدة من  اإن  ميكن الق�ل 
للمرة  ظهرت  التي  اليابانّية  اللعبة  العامل.  م�ست�ى  على 
زالت  ما  بالي�ستي�سني،  من�سة  على   1994 عام  يف  الأوىل 
اإ�سداراتها م�ستمرة حتى الآن. وعلى الرغم من اأن حكاياتها 
الأمريكية  اللعبة  مناف�ستها  حلكاية  م�سابهة  عام  ب�سكل 
Mortal Kombat التي �سدرت يف عام 1992، )دورة 
األعاب قتالية �سرّية يت�سارع بها اأق�ى مقاتلي العامل لنيل 
اللقب( لكن ل�Tekken جماليات خمتلفة، ما زالت حتى 

اأيامنا هذه تاأ�سر الالعبني القدامى واجلدد.
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كيف نخّف�ص م�ستوى 
الكولي�سرتول يف الدم؟

والتغذية  ال�ضماء  ال��غ��دد  اأخ�ضائية  فيليبوفا،  تاتيانا  ال��دك��ت��ورة  اأع��ل��ن��ت 
اإج���راء  ي��ج��ب  ال���دم  يف  ال��ك��ول��ي�����ض��رول  م�ضتوى  لتخفي�ض  اأن  ال��رو���ض��ي��ة، 

تعدي ت يف النظام الغذائي املتبع.
الأدوية  "تناول  مو�ضكفا"،  "فيت�ضرينايا  �ضحيفة  م��ع  مقابلة  يف  وت��ق��ول 
لأن  ال���دم.  يف  الكولي�ضرول  م�ضتوى  لتطبيع  الوحيدة  الطريقة  لي�ضت 
يف  توؤثر  جميعها  احلياة  ومن��ط  البدين  والن�ضاط  املتبع  الغذائي  النظام 
هذه العملية اأي�ضا. لذلك فاإن اإجراء تعدي ت يف العوامل املذكورة اأع ه، 
ميكنه تخفي�ض م�ضتوى الكولي�ضرول يف الدم اإىل حدوده الطبيعية".

ت�ضاعد على تخفي�ض م�ضتوى  ووفقا لها، ل توجد مادة غذائية حم��ددة، 
الألياف  م�ضادر  ت�ضبح  اأن  يجب  لذلك  مبا�ضرة.  ب�ضورة  الكولي�ضرول 
هي  الأل��ي��اف  ه��ذه  وم�ضادر  ال��غ��ذائ��ي.  للنظام  الأ�ضا�ضي  امل��ك��ون  الغذائية، 
واحلبوب  والبذور  الورقية  واخل�ضروات  والفواكه  الطازجة  اخل�ضروات 
واملك�ضرات. كما اأ�ضارت اإىل فوائد الزيوت النباتية املختلفة- زيت الزيتون 

وزيت عباد ال�ضم�ض وزيت بذور الكتان، وال�ضم�ضم وغريها.
على  ل إن�ضان  اليومي  املثايل  الغذائي  النظام  يحتوي  اأن  "يجب  وتقول، 

بالتناوب". اأو  بع�ضها  مع  ي�ضتخدمها  الزيوت،  من  اأنواع   3-2

دواء لعالج املالريا فعال 
يف معاجلة ال�سرطان

اأعلنت وزارة التعليم والعلوم الرو�ضية، اأن باحثني من معهد علم اخل يا 
�ضرطان  ع�� ج  فعالية  حت�ضني  من  متكنوا  الرو�ضية،  العلوم  اأكادميية  يف 

امل�ضتقيم با�ضتخدام عقار الكلوركني بن�ضبة 20 باملئة.
فعال  اأن��ه  موؤخرا  واكت�ضف  للم ريا،  م�ضاد  الكلوروكني،  عقار  اأن  ويذكر 
ع ج  يف  فعاليته  يثبت  مل  ول��ك��ن  وامل�ضتقيم،  ال��ق��ول��ون  �ضرطان  ع�� ج  يف 

"كوفيد19-".
اآليات حماية اخل يا يف معهد  الباحثة يف خمترب  نيكوتينا،  األينا  وتقول 
با�ضتخدام  امل�ضتقيم  �ضرطان  لع ج  جديدا  نظاما  "ابتكرنا  اخل يا،  علم 
عقار الكلوروكني، الذي ي�ضتخدم حاليا يف ع ج امل ريا. ولكن ات�ضح قبل 
فرة لي�ضت بعيدة، اأن لهذا العقار خ�ضائ�ض م�ضادة ل أورام. وبالإ�ضافة 
اإىل ذلك ا�ضتخدمنا يف الع ج اأي�ضا مركب CL-43 الذي زاد من فعالية 
�ضرطان  ا�ضتخدامه يف ع ج خ يا  نتائج  اأظهرت  وقد  الكلوروكني.  دواء 

امل�ضتقيم، فعاليته اجليدة.

النح�؟  علم  م�ؤلف  ه�  • من 
- اأبو الأ�ضود الدوؤويل 

وال�سل�ى؟  املن  معنى  • ما 
- املن هو الع�ضل وال�ضلوى هو طائر ال�ضمان 

العامل؟ يف  حقيقي  اإلكرتوين  كمبي�تر  اأول  �سمم  • متى 
- �ضمم اأول كمبيوتر اإلكروين حقيقي يف العامل بجامعة بن�ضلفانيا 

عام  1946م.
الطائيان؟  اأطلق عليهما  اللذان  ال�ساعران  • من هما 

- البحري واأبو متام. 
العرو�ض؟  علم  م�ؤلف  •  من 

- اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

العامل. يف  ال�ضفادع  لأرجل  م�ضّدر  اأكرب  هي  • اليابان 
مرة.  330330 ب�  الأر�ض  من  اأكرب  • ال�ضم�ض 

اأفريقيا.  بجمهورية جنوب  الأفريقية حماطة من جميع جوانبها  )لو�ضوتو(  • مملكة 
والفواكه  ن�ضبة ممكنة من فيتامني )�ضي( مقارنة بجميع اخل�ضراوات  اأعلى  • الفلفل احلار يحتوي على 

الأخرى. 
لر.  األف   227 من  لأكر   747 البوينغ  وقود طائرة  خزانات  • تت�ضع 

يقوم  اأي رجل  انف  تق�ضم  اأن  للمراأة  انه يجوز  على  ن�ض  بريطاين حكما  قا�ٍض  ا�ضدر   1837 العام  • يف 
بتقبيل �ضفتيها دون رغبتها. 

عند  فقط   206 اإىل  يراجع  العدد  ذلك  اأن  اإل   ، عظمة   300 ج�ضمه  يف  يكون  الإن�ضان  يولد  • عندما 
الو�ضول اإىل �ضن البلوغ .

احليوانات. كل  بني  دم من  �ضغط  اأعلى  لديها  • الزرافة 
القرود. من  مليون   50 من  اأكر  بها  • الهند 

املدار�ض. يف  �ضيوعااً  الأكر  هما  والأبي�ض  الأزرق  • اللونني 
14 مر. يبلغ  النعامة  اأمعاء  • طول 

احل�ضرات. بل�ضعات  اإ�ضابة  الأكر  اجلزء  هو  • قدمك 

�سائد الأ�سماك 
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القه�ة 
طبية  درا������ض�����ة  رب����ط����ت 
ا�ضته ك  ب��ني  ح��دي��ث��ة 
وحت�ضني  ال����ك����اف����ي����ني 
البكترييا  م�������ض���ت���وى 
املفيدة )امليكروبيوم( يف 
الأمعاء، وهي تريليونات 
الدقيقة  ال��ك��ائ��ن��ات  م��ن 
احل��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ي�����ض يف 

اجلهاز اله�ضمي وتوؤثر على �ضحة الإن�ضان العامة. واأظهرت العديد من 
الدرا�ضات - خ ل ال�ضنوات املا�ضية - وجود ارتباط بني ا�ضته ك القهوة 
وتقليل فر�ض حدوث املخاطر ال�ضحية من جميع الأن��واع، خا�ضة مر�ض 
ال�ضكر النمط الثاين اإىل اأنواع معينة من ال�ضرطان، ومر�ض ال�ضلل الرعا�ض، 
ويف الوقت ذاته، اأ�ضارت الأدلة اإىل اأن تركيبة امليكروبيوم يف الأمعاء ميكن 
اأن توؤثر على �ضحتك، اإما عن طريق الرويج خلطر الإ�ضابة بالأمرا�ض اأو 
احلد منها. ووجدت الدرا�ضة احلديثة اأن امليكروبيوم ملتعاقبي �ضرب القهوة 
يتمتعون ب�ضحة جيدة بدرجة اأكرب من اأولئك الذين تناولوا كميات قليلة 

من القهوة.
الثقيلة  القهوة  ل�ضاربي  البكتريية  الأن���واع  كانت  احلالية،  ال��درا���ض��ة  ويف 
اأنحاء الأمعاء الغليظة، واأكر ثراءاً  اأكر وفرة وتوزع بالت�ضاوي يف جميع 
ك��ب��رية لت�ضمل  ب��درج��ة  اح��ت��م��الاً  واأق���ل  امل�����ض��ادة ل لتهابات،  يف اخل��وا���ض 
املرتبطة  البكترييا  من  نوع  وهو   ،  Erysipelatoclostridium

با�ضطرابات التمثيل الغذائي وال�ضمنة.

عانى ر�ضوان وهو احد �ضيادي الأ�ضماك من قلة ال�ضيد يف املنطقة التي اعتاد اأن ي�ضطاد فيها فقرر ان يذهب 
اإىل منطقة اأخرى بعيدة، عله يجد رزقه.. وهناك ولن اهلل رحيم بعباده فقد اأر�ضل له اخلري الكثري، فا�ضطاد 
�ضاألته  البيت  امل��ال.. ويف  وب��اع ما معه وك�ضب كثريا من  ال�ضوق  اإىل  وا�ضطاد كثريا حتى تعبت �ضبكته وذه��ب 

الزوجة والأولد عن حاله فحمد اهلل وقال �ضاحكا: كان �ضيدي اليوم كمية وفرية من املال.
اأباه اح�ضر مال كثريا ا�ضطاده من مكان ما على البحر فذهب  خرج طفله حممد يلعب فحكى ل�ضديقه ان 
ال�ضديق وحكى لوالده فطمع الرجل وقرر ان يراقب ر�ضوان عله ي�ضطاد مال مثله ويف اليوم الثاين وبعد ان 
انتهى ر�ضوان من ال�ضيد الوفري ذهب اإىل ال�ضوق يف الوقت الذي ح�ضر فيه الرجل الذي كان يراقبه عن بعد 
وقال �ضاأرمي �ضبكتي رمبا يخرج ال�ضمك مال، فرمى �ضبكته لكنها خرجت بال�ضمك فقط، فالقى به بعيدا ورمي 
�ضبكته كرة اخرى وا�ضتمر على هذا احلال رمبا ي�ضطاد مال، لكنه ف�ضل فذهب اإىل ر�ضوان وقال له غا�ضبا 
�ضارخا من اين ت�ضطاد هذا املال؟ فقال ر�ضوان �ضاحكا ا�ضطاده من البحر فعندما ا�ضطاد �ضمكا كثريا وابيعه 
يتحول اإىل مال وهكذا ا�ضطاد املال، فانده�ض الرجل من تلك العبارة وقرر العودة اإىل البحر لياأخذ ال�ضمك 
اأخ��ذه وان�ضرف فوقف  األقى به على ال�ضاطئ ويبيعه فهو كثري جدا لكنه عندما و�ضل، كان هناك من  الذي 
لي�ضطاد مرة اأخرى وحاول عدة مرات دون ان ت�ضتطيع �ضبكته ان متنحه ولو �ضمكة واحدة، وبات ليلته جائعا 
فقد افرى على نعمة اهلل ورف�ضها فعاقبه اهلل باجلوع لعدة ايام بعدها، راآه ر�ضوان وقد ركع يف امل�ضجد يبكي 

وي�ضتغفر اهلل وي�ضتعيذ من ال�ضيطان الرجيم الذي اأكل راأ�ضه وتركه جائعا هو واأولده .

الراأي  اأن  الرو�ضية،  التغذية  خبرية  موي�ضينكو،  رمي��ا  الدكتورة  اأعلنت 
ال�ضائد باأن التفاح �ضحي وميكن تناوله باأي كمية غري �ضحيح، وحذرت 

من عواقب الإفراط بذلك.
بتناول  الإف��راط  اأن  اإىل  "�ضبوتنيك"،  لراديو  وت�ضري اخلبرية يف حديث 
التفاح، ميكن اأن يوؤدي اإىل ا�ضطراب عملية التمثيل الغذائي يف اجل�ضم.
وت��ق��ول، "هناك ع��ب��ارة ���ض��ائ��ع��ة: ال��ف��واك��ه واخل�����ض��روات م��ف��ي��دة وميكن 
اأ�ضبحت  ال��ع��ب��ارة  ه���ذه  ول��ك��ن  ي��ري��ده��ا.  ال��ت��ي  ال��ك��م��ي��ة  ت��ن��اول  لل�ضخ�ض 
مو�ضع انتقاد. لأنه فع  ميكن تناول اخل�ضروات بكميات كبرية. ولكن 
اإىل تفاقم  اأن يوؤدي  التفاح ميكن  الفواكه بكميات كبرية، وخا�ضة  تناول 
جديدة.  مزمنة  باأمرا�ض  الإ�ضابة  حتى  اأو  القدمية،  املزمنة  الأم��را���ض 

باأي�ض  املرتبطة  الغذائي  التمثيل  عملية  الأوىل  بالدرجة  هنا  واملق�ضود 
الكربوهيدرات".

وتقول،  اليوم.  تفاحات يف  اأك��ر من ث ث  تناول  بعدم  وتن�ضح اخلبرية 
العادي  ال�ضخ�ض  اأن  الفاكهة، مفادها  با�ضته ك  تتعلق  "هناك تو�ضيات 
300 غ��رام م��ن الفاكهة يف ال��ي��وم، ���ض��واء ك��ان ه��ذا تفاحا  ميكنه ت��ن��اول 
التي  الفاكهة  الأق�ضى لكمية  اأن هذا هو احلد  اأي  اأو كمرى.  اأوبرقوقا 
2-3 تفاحات يف اليوم،  ميكن تناولها يف اليوم. وهذا يعني ميكن تناول 

ولكن من الأف�ضل تناول تفاحة واحدة فقط".
ال�ضكري عدم  يعانون من مر�ض  الذين  الأ�ضخا�ض  وت�ضيف، يجب على 

تناول التفاح نهائيا، لأنه يحتوي على ن�ضبة عالية من الفركتوز.

ما خطورة الإفراط يف تناول التفاح؟

دب قطبي مير على ط�ل اخلط ال�ساحلي خلليج هد�س�ن بالقرب من ت�سر�سل. ا ف ب


