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الي�م املفت�ح لربنامج جاهز

 ..."Old People "
جمم�عة من امل�شنني حت�ل�ا 

اإىل جمرمني و�شفاحني
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املو�ضيقى ت�ضجع الأطفال على تناول اخل�ضراوات
تعاين الكثري من الأمهات من عدم رغبة الأطفال بتناول اخل�ضراوات، 
على الرغم من فوائدها العديدة للج�ضم. وت�ضري درا�ضة حديثة اإىل 

اأن احلل قد يكون ب�ضيطاً من خالل و�ضع بع�ض املو�ضيقى.
وطلب باحثون من معهد ISCTE التابع جلامعة ل�ضبونة بالربتغال 
من 106 اأ�ضخا�ض تقييم الأطعمة املختلفة اأثناء ال�ضتماع اإىل اأنواع 
الأطفال،  عينات من جزر  امل�ضاركون  وتناول  املو�ضيقى.  خمتلفة من 
مت  بينما  الب�ضكويت،  م��ن  نوعني  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضغري،  واخل��ي��ار 
مت  بحثية  بيانات  قاعدة  من  امل��اأخ��وذة  الت�ضويرية  املو�ضيقى  ت�ضغيل 
النغمات  اأن  الباحثون  اأنغام حلوة. ووجد  اأنها  على  ت�ضنيفها م�ضبقاً 

حالوة. اأكرث  اخل�ضراوات  طعم  جتعل  اأن  "احللوة" ميكن 
التجريبي  النف�ض  علم  اأ�ضتاذ  �ضبين�ض،  ت�ضارلز  الربوفي�ضور  وق��ال 
بجامعة اأك�ضفورد، والذي مل ي�ضارك يف الدرا�ضة احلالية "اأنت تبحث 
الربوفي�ضور  وو���ض��ف  النربة".  عالية  رن��ان��ة  اأ���ض��وات  ذو  ���ض��يء  ع��ن 
التوابل  بتقنية  واملو�ضيقى ذلك  الطعام  �ضبين�ض، اخلبري يف مطابقة 
اأكرث  النا�ض وجدوا الأطعمة  اأن  ال�ضوتية. ووجد الفريق الربتغايل 
حالوة بنحو 5 يف املائة اأثناء ال�ضتماع اإىل مو�ضيقى ت�ضويرية عالية 
والتي  احل��الوة،  منخف�ضة  الت�ضويرية  باملو�ضيقى  مقارنة  احل��الوة 

و�ضفوها باأنها ذات تاأثري متو�ضط احلجم.

التهاب الأمعاء من عوامل الولدة املبكرة
الأمعاء  التهاب  مر�ض  اأن  غوتنربغ  جامعة  اأجرتها  درا���ض��ة  اأظ��ه��رت 
املر�ض غري  تكون حالة  املبكرة حتى عندما  للولدة  هو عامل خطر 
ن�ضطة. وقد توؤثر هذه النتائج اإذا مت تاأكيدها على التو�ضيات اخلا�ضة 
بالن�ضاء امل�ضابات بالتهاب القولون التقرحي الالئي يحاولن احلمل.

 0.5% بن�ضبة  امل��زم��ن   )IBD( الأم��ع��اء  ال��ت��ه��اب  م��ر���ض  وينت�ضر 
تقريباً. وي�ضمل هذا املر�ض التهاب القولون التقرحي ومر�ض كرون. 
للغ�ضاء  وا�ضحاً  تلفاً  ي�ضبب  الع�ضبي  القولون  متالزمة  عك�ض  وعلى 
ال��ذي يبطن الأم��ع��اء. وق��د مت رب��ط داء الأم��ع��اء اللتهابي  املخاطي 
بنتائج �ضلبية بالن�ضبة للحمل، مثل الولدة قبل الأ�ضبوع ال� 37 من 
املر�ض  اأع��را���ض  عليهن  تظهر  اللواتي  الن�ضاء  عند  خا�ضة  احل��م��ل، 
"كلينيكال  الن�ضط. وبح�ضب الدرا�ضة اجلديدة التي ُن�ضرت يف جملة 
الن�ضط  غ��ري  الأم��ع��اء  بالتهاب  املبكرة  ال���ولدة  رب��ط  مت  ميدي�ضن"، 
اأي�ضاً، وبلغت ن�ضبة زيادة خطر الولدة املبكرة يف هذه احلالة 46%.
ال�ضويد  يف  وال���ولدة  احلمل  ت�ضجيل  بيانات  اإىل  الدرا�ضة  وا�ضتندت 

خالل الفرتة بني 1990 و2016.

عك�س العتقاد ال�ضائع.. الكتئاب ي�ضهل عالجه
اأكدت املوؤ�ض�ضة الأملانية مل�ضاعدة مر�ضى الكتئاب "دويت�ضه ديرب�ضبون�ض 

هيلفه" اأن الكتئاب ي�ضهل عالجه، على عك�ض ما يت�ضوره كثريون.
وقال رئي�ض املوؤ�ض�ضة، اأولري�ض هيجريل، خالل عر�ض موؤ�ضر الكتئاب 
املر�ض  عن  الت�ضورات  حول  ا�ضتطالعات  نتائج  مع  اجلديد  الأمل��اين 
العالج  يقيمون  بالكتئاب  امل�ضابني  غالبية  اإن  العالجي  والو�ضع 

النف�ضي والأدوية على اأنها خيارات مفيدة للغاية اأو اإىل حد ما.
حول  الآراء  اإن  هيجريل  ق��ال  ال�ضتطالعات  نتائج  اإىل  اإ���ض��ارة  ويف 

م�ضادات الكتئاب اأ�ضواأ لدى عموم املجتمع منها لدى امل�ضابني.
فرتات  لالنتظار  ا�ضطروا  اأنهم  امل�ضابون  ذك��ر  لال�ضتطالع،  ووفقاً 
مع  جل�ضة  اأول  ب��دء  من  متكنوا  حتى  اأ�ضابيع   10 املتو�ضط  يف  بلغت 

معالج نف�ضي.
الأملانية  احلديدية  ال�ضكك  موؤ�ض�ضة  متولها  التي  الدرا�ضة،  و�ضملت 
م�ضتوى  على  عاماً   70 دون  بالغاً  �ضخ�ضاً   5050 بان"،  "دويت�ضه 
ت�ضخي�ضهم  مت  ق��د  اأن��ه��م  ذك���روا  �ضخ�ضاً   1190 بينهم  م��ن  اأمل��ان��ي��ا، 

بالفعل بالكتئاب.
املزاج  يف  ل��الك��ت��ئ��اب  الرئي�ضية  الأع���را����ض  تتمثل  ل��ل��خ��رباء،  ووف��ق��اً 
الكتئابي و-اأو فقدان ال�ضعور بالهتمام والفرح لأكرث من اأ�ضبوعني 
والإره���اق  ال��ن��وم  ا�ضطرابات  مثل  ثانوية  اأع��را���ض  اإىل  بالإ�ضافة   -

والأفكار النتحارية.
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اخلطط التجارية واإنقا�س 
الوزن.. درا�ضة تو�ضح العالقة

قالت درا�ضة كندية اإن اخلطط التجارية لفقدان الوزن، ت�ضاعد النا�ض حقا 
على اإنقا�ض وزنهم.

لفقدان  جت��ارّي  برنامج  عرب  وزن��ا  يخ�ضر  الفرد  اأن  الدرا�ضة  وا�ضتنتجت 
الوزن، اأكرث مما يخ�ضره مبجهود فردي.

جامعة  يف  البحثي  والتميز  ال�ضمنة  مركز  اأجراها  التي  الدرا�ضة  وبح�ضب 
بريتي�ض كولومبيا يف كندا، بينت اأنه اإذا كانت خ�ضارُة الوزن الهدَف النهائي 

للفرد، فقد يكون من املفيد ال�ضتثمار يف برنامج جتاري لذلك.
تغيريات  اإج���راء  اإىل  يتطلعون  الذين  الأ�ضخا�ض  مييل  الباحثني،  فوفق 
هادفة ودائمة، يف منط احلياة وفقدان الوزن، اإىل اأن يكونوا اأكرث جناحا، 
بالآخرين  مقارنًة  ال��وزن،  لإنقا�ض  جتاريا  برناجما  ي�ضتخدمون  عندما 

الذين يحاولون القيام بكل ذلك باأنف�ضهم.
خيارات  اإىل  حاجة  هناك  اأن  اإىل  ال�ضمنة،  انت�ضار  ظل  يف  باحثون  وي�ضري 
عالجية �ضهلة الو�ضول، وفعالة لل�ضيطرة على ال�ضمنة وحالتها املر�ضية 

امل�ضاحبة، مبا يف ذلك اأمرا�ض القلب وال�ضكري.
واأ�ضاف علماء اأن برامَج اإدارة الوزن التجارية القائمة على الأدلة، تعد حاًل 

حمتماًل لنق�ض العالج املتاح، واأوفر بكثري من النهج القائم على العيادة.
وقالت اأخ�ضائية التغذية، �ضينتيا بو خليل، يف لقاء لها حول املو�ضوع مع 

موقع "�ضكاي نيوز عربية":
عندما نحدد حجم الطعام لل�ضخ�ض، ن�ضاعده على خ�ضارة الوزن واحلفاظ 

على النتيجة لفرتة طويلة.
الختيار يجب اأن يكون مدرو�ضا من قبل اأخ�ضائي التغذية.

اأكرب جبل جليدي يف العامل 
يدخل املمر اخلطري

اأظ���ه���رت ���ض��ورة ح��دي��ث��ة ال��ت��ق��ط��ه��ا قمر 
جليدي  ج���ب���ل  اأك������رب  اأن  ا����ض���ط���ن���اع���ي، 
ممر  دخ����ل  ق���د   ،A-76A ال���ع���امل  يف 
"دريك"، وهو ممر مائي يتميز بتياراته 

�ضريعة احلركة.
القطبية  ال���ق���ارة  ع���ن  ان��ف�����ض��ال��ه  وب��ع��د 
اجلنوبية منذ اأكرث من عام، فاإن �ضورة 
 ،A-76A للجبل  ال�ضطناعي  القمر 
�ضريع  ب�ضكل  ذوب���ان���ه  ب��اح��ت��م��ال  ت��ن��ب��اأت 

بعدما دخل اإىل ممر "دريك".
�ضاين�ض"  "ليف  م��وق��ع  ذك���ر  وح�ضبما 
اجلليدي  ال���ل���وح  ط����ول  ف�����اإن  ال��ع��ل��م��ي، 
135 كيلومرتا، يف حني  العمالق يبلغ 
ي�ضل عر�ضه اإىل 26 كيلومرتا، اأي اأنه 

اأكرب جبل جليدي يف العامل.
ف���اإن���ه ع��ن��دم��ا تنجرف  ع���ل���م���اء،  ووف�����ق 
اجلبال اجلليدية اإىل ممر "دريك"، يتم 
جرها �ضريعا باجتاه ال�ضرق بفعل تيارات 
�ضمال  ُت��ر���ض��ل  اأن  قبل  ال��ق��وي��ة،  املحيط 
بعد  ت��ذوب متاما  دفئا، حيث  اأك��رث  ملياه 

فرتة وجيزة.

درا�ضة تك�ضف اأثر نوم املراهقني 
على احتمال اإ�ضابتهم بال�ضمنة! �ص 23

- تعزيز الرتطيب اجليد
ي�ضاعد ال�ضرب بانتظام يف احلفاظ على رطوبة اجل�ضم. 
اجل�ضم  وزن  اإج��م��ايل  م��ن   70% اإىل   60 امل���اء  مي��ث��ل 
عند الإن�ضان. كل يوم، يتم التخل�ض من جزء من هذه 
2.5 لرت( عن طريق اجل�ضم )التنف�ض،  املياه )ح��وايل 

التعرق، التبول( .
للتعوي�ض عن فقدان املاء وجتديد املاء يف اجل�ضم، من 
يو�ضى  لذلك  ال�ضرب.  طريق  عن  ترطيبه  ال�ضروري 
ب�ضرب ما بني 1.5 و 2 لرت كل يوم. ي�ضاعد �ضرب كوب 
من ع�ضري الربتقال كل �ضباح يف احلفاظ على ترطيب 

اجل�ضم.

- تزويد اجل�سم بالفيتامني �سي
مثالية  ث��م��ار  ه��ي  ال��ربت��ق��ال  م��ث��ل  ال��ف��واك��ه احلم�ضية 
حلماية اجل�ضم. حتتوي على فيتامني �ضي C، فيتامني 
�ضحتك  على  يحافظ  وال��ذي  للعدوى،  وم�ضاّد  من�ّضط 

يوماً بعد يوم.
كل �ضباح ل ترتددي يف تناول ع�ضري الربتقال مع وجبة 

الفطور.
ب�����ض��ك��ل خ��ا���ض بتعبئة هذا  ال��ع�����ض��ري  ل���ك ه���ذا  ي�����ض��م��ح   
الفيتامني الثمني، لأن كوباً بحجم 150 مل يوفر لك 
متو�ضط 60 % من احتياجاتك اليومية من فيتامني 

�ضي.

- جلب الطاقة
�ضبيل  ال�ضكر، على  ف��اإنَّ  ذل��ك،  ما نتجاهلها، ومع  غالباً 
ال��ف��اك��ه��ة، �ضروري  امل��ث��ال امل��وج��ود يف ك��وب م��ن ع�ضري 

للج�ضم. 
حالة  يف  يكون  اأن  اإىل  والكبار  الأط��ف��ال  من  كل  يحتاج 

جيدة ون�ضط طوال اليوم.
يجلب  الذي  هو  بالفعل  اإنه  للخاليا،  الرئي�ضي  الوقود 
الطاقة اإىل اجل�ضم ، ول �ضيما اإىل الدماغ. يف حني اأنه 
م��ن امل��ه��م ع��دم املبالغة يف ذل���ك، ف���اإنَّ ك��وب��اً م��ن ع�ضري 
اللحظة  هذه  ملرافقة  مثايل  الفطور،  وقت  يف  برتقال، 

الذواقة، كجزء من نظام غذائي �ضحي.

- اال�ستمتاع باملعادن الثمينة
من  ال�ضتفادة  اأي�ضاً  الربتقال  ع�ضري  �ضرب  لك  يتيح 
لل�ضحة  املهمة  امل��ع��ادن  وك��ذل��ك  الأخ���رى  الفيتامينات 
الربتقال،  ع�ضري  من  ك��وب  ال�ضنة.  م��دار  على  اجليدة 
ك��م��ي��ات خمتلفة من  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  امل���ث���ال،  �ضبيل  ع��ل��ى 

فيتامني بي 9 والبوتا�ضيوم.
من  ب�ضرعة  الع�ضري  ه�ضم  يتم  ال�ضائل،  �ضكله  بف�ضل 
جميع  ا�ضتيعاب  ذل��ك  بعد  ميكن  وال���ذي  اجل�ضم،  قبل 
العنا�ضر الغذائية وال�ضتفادة منها ب�ضرعة كبرية. �ضبب 

وجيه لال�ضتمتاع بع�ضري الليمون كل �ضباح.

ع�ضري ال�ضمندر والربتقال ثمينة للغاية
�ضغط  تخفي�ض  يف  ي�ضاهم  اأن  ميكن   -  1

مادة  ال�ضمندر  يتواجد يف  العايل حيث  الدم 
ال��ن��ي��رتات ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ح��ّول باجل�ضم 

تو�ضع  اإىل  ي��وؤدي  النيرتات" ال��ذي  "اأك�ضيد  اإىل 
الأوعية الدموية وبالتايل انخفا�ض �ضغط الدم.

2 - اإن ال�ضمندر غني جداً مب�ضادات الأك�ضدة التي 
حت��م��ي اأن�����ض��ج��ة ال����دم م��ن اأ����ض���رار اجل����ذور احل���رة، 
وه����و م�ضدر  الل���ت���ه���اب���ات.  وت�����ض��اع��د يف حم���ارب���ة 
واحلديد   B فيتامني  مثل  غذائية  عنا�ضر  لعدة 

واملغنيزيوم والبوتا�ضيوم .
3 - ع�ضري ال�ضمندر مهم للريا�ضيات املحرتفات، 
كونه يحتوي على النيرتات الغذائية التي توفر 
اأن  ثبت  وق��د  التحّمل.  على  القدرة  تعّزز  طاقة 
اأف�ضل عندما تناولن كوب ع�ضري  اأداءه��ن كان 

ال�ضمندر اأثناء التمارين الريا�ضية.
الرتكيز. على  ي�ضاعد   -  4

الدهون  تقليل  عرب  الكبد  وظائف  يدعم   -  5
يف ال��ك��ب��د ب�����ض��ب��ب م����ادة ال��ب��ي��وت��ني امل���وج���ودة يف 

ال�ضمندر ويخف�ض من ن�ضبة الكولي�ضرتول .
تقليل  يف  وي�ضاعد  اله�ضم  لعملية  مفيد   -  6

الإ�ضابة بالإم�ضاك.
وحيوية  ل��ن�����ض��ارة  م��ف��ي��د  ال�����ض��م��ن��در  ع�����ض��ري   -  7

الب�ضرة.
وجود  عند  تناوله  قبل  الطبيب  ا�ضت�ضارة  يجب   -  8

اأمرا�ض للكلى.
واحداً. كوباً  تتعّدى  اأن  يجب  ل  يومياً  الكمية   -  9

له فوائد غذائية وعالجية كثرية:
- يحتوي على اأف�ضل الفيتامينات ومن بينها فيتامني 
ال��ربد والإنفلونزا، لذا يف�ضل  ال��ذي يقي من   C �ضي 
اأنه  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضتاء،  ف�ضل  يف  كبري  ب�ضكل  تناوله 
ي�ضاعد على ترطيب الب�ضرة ويقلل من ظهور التجاعيد 

والعالمات الدقيقة التي تظهر مع التقّدم يف ال�ضن.
الفوليك،  حم�ض  اأي   B9 ف��ي��ت��ام��ني  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي   -

ال���دم احلمراء  ك��ري��ات  ب��ن��اء  ب���دوره ي�ضاعد على  وال���ذي 
باجل�ضم وتن�ضيط الدورة الدموية ب�ضكل عام، مما ينّظم 

عمليات ووظائف اأجهزة اجل�ضم املختلفة.
- يقي من الأمرا�ض ال�ضرطانية املختلفة، بف�ضل احتوائه 
اجلذور  من  حتمي  التي  الهامة  الأك�ضدة  م�ضادات  على 
احل����ّرة ال��ت��ي ت��ه��اج��م خ��الي��ا اجل�����ض��م وت�����ض��ب��ب الأمرا�ض 

ال�ضرطانية.
اأف�ضل  على  يحتوي  اأن��ه  اإذ  ال�ضعر،  ت�ضاقط  من  يحمي   -

الفيتامينات واملعادن املفيدة ل�ضحته.
اللثة. يفتت  اأمرا�ض  الأ�ضنان ويحمي من بع�ض  - يقّوي 

احل�ضى ويذيبها ويطرد الرمل من اجل�ضم.

بلو�ضكاي.. هل ت�ضبح املن�ضة 
اجلديدة بديال لـ»تويرت«؟

ت���ب���دو م��ن�����ض��ة ب��ل��و���ض��ك��اي واع����دة 
ل��ل��غ��اي��ة، ف���رغ���م اأن���ه���ا ل ت�����زال يف 
امل��رح��ل��ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة، ف��ق��د ان�ضم 
اإليها خالل يومني فقط 30 األف 
م�ضرتك، مدفوعني ب�ضغف جتربة 
�ضبكة توا�ضل جديدة بقيادة جاك 
دور�ضي، املوؤ�ض�ض واملدير التنفيذي 

ال�ضابق ل�"تويرت".
واع���ت���رب اخل��ب��ري ال���رق���م���ي، فادي 
تكون  ق��د  "بلو�ضكاي"  اأن  رم���زي، 
حال  يف  ل�"تويرت"  ق���وي���ا  ب���دي���ال 
قراراته  يف  ما�ضك،  اإي��ل��ون  ا�ضتمر 

الغريبة وغري املفهومة.
واأ����ض���اف رم����زي يف ح��دي��ث ملوقع 
"هناك  عربية":  ن��ي��وز  "�ضكاي 
حالة تخبط حاليا بني املتحم�ضني 
ل��ق��ي��ادة م��ا���ض��ك ال�����ذي اأع���ل���ن اأن���ه 
اأك���رث من  ك��ب��رية  اأرب���اح���ا  �ضيحقق 
اأكرث،  اإمكانيات  يتيح  مما  املن�ضة، 
و���ض��ك��ال ج��دي��دا، وات�����ض��اع��ا حلرية 
اخلبري  واأ���ض��ار  والتعبري".  ال���راأي 
الرقمي اإىل اأن قيام ما�ضك بف�ضل 
ع����دد ك��ب��ري م���ن امل��وظ��ف��ني ب�ضكل 
من  ح���ال���ة  ع����ن  "يك�ضف  ي���وم���ي 
اأح��د هل هي  ي��دري  التخبط، فال 
اأم  ل��ت��وي��رت،  ب��داي��ة ج��دي��د  �ضتكون 
امل��وؤ���ض��رات حتى  الن��ه��ي��ار.  مرحلة 
فاإن  �ضلبية". وبح�ضب رمزي  الآن 
الذين  املوظفني  "عددا من  هناك 
"تويرت"  ت���وا����ض���ل  ط����رده����م،  مت 
وهو  لإعادتهم،  اأخ��رى  مرة  معهم 
اأمر غريب، ولو ا�ضتمر الأمر على 
نزوح  ح��ال��ة  �ضن�ضهد  ال��ن��ح��و،  ه���ذا 

جماعي نحو "بلو�ضكاي".

فك لغز جرمية قتل 
مروعة.. وامل�ضتبه فيها قا�ضر

التحقيقات،  م����ن  ي����وم����ني  ب���ع���د 
ا�ضتطاع الأمن املغربي من الو�ضول 
قتل  جرمية  يف  الأول  اخليط  اإىل 
����ض���اب يف  م����روع����ة، راح ���ض��ح��ي��ت��ه��ا 
معروفا  ك��ان  الع�ضرينيات،  ب��داي��ة 
على  فيديوهات  بن�ضر  حياته  قيد 

من�ضة "تيكتوك".
ومت��ك��ن��ت ال�����ض��رط��ة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة يف 
البالد،  ���ض��م��ايل  ط��ن��ج��ة،  م��دي��ن��ة 
مبدينة  ن��ظ��ريت��ه��ا  م���ع  ب��ت��ن�����ض��ي��ق 
تطوان املجاورة، يوم  اأول اأول اأم�ض 
الث��ن��ني م��ن ت��وق��ي��ف ف��ت��اة قا�ضر 
وذلك  �ضنة،   17 العمر  م��ن  تبلغ 
لال�ضتباه يف تورطها يف اجلرمية. 
وب��ح�����ض��ب ال�����ض��ل��ط��ات، ف��اإن��ه جرى 
ال�ضتباه يف ارتكاب الفتاة جلرمية 
ال�ضرب واجلرح با�ضتعمال ال�ضالح 

الأبي�ض املف�ضي اإىل املوت.
التوقيف  اأن  ال�ضرطة  واأو���ض��ح��ت 
ج���اء ع��ل��ى ���ض��وء م��ع��ل��وم��ات دقيقة 
ال��ع��ام��ة ملراقبة  امل��دي��ري��ة  وف��رت��ه��ا 
ال���������رتاب ال����وط����ن����ي )امل����خ����اب����رات 

الداخلية(.

فوائد ع�ضري الربتقال للن�ضاء 
رائعة.. خ�ضو�ضًا مع وجبة الفطور

على  حتتوي  التي  احلم�سية  الفواكه  من  الربتقال  اأن  فيه  �سك  ال  مما 
ي�ساهم يف تقوية جهاز  الذي   C �سي  الفيتامني  كميات وفرية من 

املناعة يف اجل�سم وحماربة اجلذور احلّرة امل�سببة لالأمرا�ض.
اإليك فوائد ع�سري الربتقال للن�ساء خ�سو�سًا مع وجبة الفطور:

اأظهرت درا�ضة جديدة اأن مادة الإيالجيتانني التي توجد يف الرمان وكذلك 
يف الفراولة "الفريز" والتوت واملك�ضرات، وعلى الأخ�ض اجلوز، لديها القدرة 

على مقاومة �ضرطان القولون وامل�ضتقيم من خالل تعزيز املناعة.
الدرا�ضة من م�ضت�ضفى  الرئي�ضي يف  الباحث  دينك  الدكتور دومينيك  وقال 
جامعة فرانكفورت باأملانيا: "النتائج التي تو�ضلنا اإليها مثرية ب�ضكل خا�ض 
لأن الرتكيز لي�ض على اخللية ال�ضرطانية، واإمنا على اجلهاز املناعي والدفاع 

الطبيعي �ضد ال�ضرطان".
وبح�ضب موقع "ميديكال نيوز توداي"، بينت اأبحاث الدرا�ضة التي اأجريت يف 
املخترب اأن عملية ه�ضم الرمان حتفز على تفتيت وانهيار "القوى اخللوية" 
امليتوكوندريا. وي�ضجع هذا  با�ضم  املعروفة  الزائدة عن احلاجة  اأو  القدمية 

بدوره على اإن�ضاء ميتوكوندريا جديدة واإبطاء اأمرا�ض ال�ضيخوخة.
وقالت النتائج: "تقدم الدرا�ضة دلياًل اإ�ضافياً على اأن اتباع نظام غذائي 

جيد، مبا يف ذلك الفواكه واخل�ضروات املتنوعة التي حتتوي على 
العمر  ال��ع��ام��ة وط���ول  لل�ضحة  م��ف��ي��داً  ع��دي��دة، لي�ض  م��غ��ذي��ات 
العدوى وخماطر  تقليل  على  القدرة  اأي�ضاً  لديه  بل  فح�ضب، 

الإ�ضابة بال�ضرطان".

ه�ضم الرّمان يحّفز على 
تفتيت �ضرطان القولون
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�ش�ؤون حملية

مركز التوظيف و�ضوؤون اخلريجني  يف جامعة الإمارات ينظم فعالية اليوم املفتوح لربنامج جاهز

ل�سمان فاعلية و�سائل االإعالم يف بلورة اجتاهات الطفل وتوجيه ميوله و�سقل قدراته 

»تنظيم الإعالم« و»الطفولة املبكرة« يطلقان »دليل و�ضائل الإعالم لتغطية مو�ضوعات وحوادث الأطفال«

•• العني-الفجر

�ضوؤون  قطاع  يف  اخلريجني  و���ض��وؤون  التوظيف  مركز  نظم 
وحلقة  "جاهز"  ل��ربن��ام��ج  امل��ف��ت��وح  ال��ي��وم  فعالية"  الطلبة 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة، ومهارات  امل���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  ن��ق��ا���ض��ي��ة لأه��م��ي��ة 
ال�ضتعداد املهني، لطلبة جامعة الإمارات لتج�ضري الفجوة 
م�ضرح  يف  العمل،  �ضوق  ومتطلبات  التعليم،  خمرجات  بني 
اجلامعي،  باحلرم  – طالبات،  املعلومات  تقنية  كلية  مبنى 
ب��ح�����ض��ور الأ���ض��ت��اذ ع��ل��ي ال�����ض��ح��ي – م��دي��ر امل��رك��ز الوطني 

 – ال�ضعيبي  عبري  والأ���ض��ت��اذة  الف�ضاء،  وتكنولوجيا  لعلوم 
اأخ�����ض��ائ��ي رئي�ضي ت��ط��وي��ر وظ��ي��ف��ي، ورائ����دة الأع���م���ال هبة 
واملهند�ض  الإب���داع���ي،  للت�ضميم  ق��م��ر  – م��وؤ���ض�����ض��ة  ع��ف��ان��ة 
والطالبة  الإم����ارات،  جامعة  م��ن  خريج  البلو�ضي  اإب��راه��ي��م 
هاجراحلب�ضي خريجة برنامج "جاهز"،  وعدد من اأع�ضاء 

الهيئة التدري�ضية، وطلبة اجلامعة.  
رئي�ضي  – اأخ�����ض��ائ��ي  ال�ضعيبي  عبري  الأ���ض��ت��اذة  واأو���ض��ح��ت 
برنامج  اأن  باجلامعة  اخلريجني  مركز  يف  وظيفي،  تطوير 
والوظيفية  ال�ضخ�ضية  امل���ه���ارات  �ضقل  اإىل  ي��ه��دف  ج��اه��ز 

وال��ع��م��ل على  اجل��ام��ع��ة  دخ��ول��ه��م  واإع���داده���م منذ  للطلبة، 
�ضقل خرباتهم، وتعزيز مهاراتهم، مبا يتالءم مع خمتلف 
اجلامعي  التخ�ض�ض  اخ��ت��ي��ار  ن��ح��و  وت��وج��ي��ه��ه��م  امل���ج���الت، 
خرباء  مع  بالتعاون  وذل��ك  امل�ضتقبلي،  العمل  �ضوق  املواكب 

وخمت�ضني من عدة موؤ�ض�ضات رائدة بالدولة.
�ضمن  ي��اأت��ي   جاهز"  "برنامج  اأن  اإىل  ال�ضعيبي  واأ����ض���ارت 
توفريها  على  اجلامعة  تعمل  التي  الربامج  من  جمموعة 
للطلبة خللق كوادر �ضابة قادرة على الإبداع والعطاء يف كافة 
الأكادميي  املجال  املجالت ويعد الربنامج حلقة و�ضل بني 

مع  اخلريجني  تاأقلم  �ضرعة  يف  وي�ضاهم  العملي  والتطبيق 
 – ال�ضحي  علي  الأ�ضتاذ  " وا�ضتعر�ض  امل�ضتقبلية  وظائفهم 
جتربته  الف�ضاء  وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني  املركز  مدير 
اأهمية   على  والوظيفي،واأكد  املهني  التطوير  يف  ال�ضخ�ضية 
املهارات ال�ضخ�ضية من التوا�ضل الفعال واإدارة الوقت ووجه 
الدعوة لطلبة اجلامعة بزيارة مركز الف�ضاء وما يوفره من 
التعلم  اإىل ر�ضيدهم عرب  مهارات وخ��ربات جديدة ت�ضاف 
وامل�ضاركة واملمار�ضة العملية يف بيئة العمل امل�ضتقبلية، فيما 
جتاربهم  النقا�ضية  احللقة  يف  امل�ضاركني  بقية  ا�ضتعر�ض 

ال�����ض��خ�����ض��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات ال��ف��ردي��ة لتحقيق 
الأهداف يف العمل والتطلع للم�ضتقبل. 

التي  والفعاليات  الأن�ضطة  من  جمموعة  الفعالية  وتخللت 
ت��ع��زز من  األ��ع��اب تعليمية  ب��ه��ا طلبة اجل��ام��ع��ة م��ن  ���ض��ارك 
زي���ارة جمموعة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  واملهنية  ال��ف��ردي��ة  امل��ه��ارات 
الأ�ضئلة  ورك��ن  الت�ضوير  رك��ن  ومنها  امل�ضاركة  املن�ضات  من 
تطوير  على  والتعرف  الفعال  التوا�ضل  للطلبة  تتيح  التي 
مهارات احرتافية وال�ضتعداد لرحلة العمل امل�ضتقبلية بعد 

التخرج.

•• اأبوظبي - الفجر

التابع لوزارة الثقافة وال�ضباب  اأعلن مكتب تنظيم الإعالم 
اأب��وظ��ب��ي، عن  اأم�����ض يف  امل��ب��ك��رة،  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  وهيئة 
اإطالقهما دلياًل متخ�ض�ضاً لو�ضائل الإعالم املحلية يتناول 
واملو�ضوعات  الأخ��ب��ار  وت���داول  تغطية  يف  املمار�ضات  اأف�ضل 
املت�ضلة بحوادث الأطفال، بهدف تعزيز دور و�ضائل الإعالم 
يف تقدمي ر�ضالة هادفة وبناءة للمجتمع والطفل، وحت�ضني 
جودة الر�ضالة الإعالمية واإعداد املحتوى الهادف ومراعاة 
حول  بالن�ضر  يتعلق  مب��ا  والقانونية  احلقوقية  ال�ضوابط 
الإع���الم  و���ض��ائ��ل  فاعلية  ال��ط��ف��ل، مب��ا ي�ضمن  م��و���ض��وع��ات 
قدراته  و�ضقل  ميوله  وتوجيه  الطفل  اجت��اه��ات  ب��ل��ورة  يف 
عام،  ب�ضكل  و�ضخ�ضيته  �ضلوكه  وتكوين  والبدنية  العقلية 
ت�ضعى  ال��ذي  الإي��ج��اب��ي  الجتماعي  الأث���ر  لتحقيق  و���ض��وًل 

اإليه القيادة احلكيمة.
اأم�ض يف  اأقيمت  ج��اء ذل��ك خ��الل الإح��اط��ة الإعالمية التي 
فندق الريتز كارلتون اأبوظبي، بح�ضور �ضعادة املهند�ض ثامر 
اخلا�ضة  امل�ضاريع  لقطاع  التنفيذي  املدير  القا�ضمي  را�ضد 
واإبراهيم  املبكرة،  للطفولة  اأبوظبي  هيئة  يف  وال�ضراكات 
الإعالمي  املحتوى  ومتابعة  الرتاخي�ض  اإدارة  مدير  خ��ادم 
املحلية،  الإع���الم  و�ضائل  ومثلي  الإع���الم،  تنظيم  مكتب  يف 
اطلع خاللها ممثلو و�ضائل الإعالم على اأهم املمار�ضات التي 
الإعالمية  املوؤ�ض�ضات  داخ��ل  تبنيها  و�ضبل  الدليل  يتناولها 
لتعزيز جودة الر�ضالة الإعالمية والنهو�ض بالدور الرتبوي 

والتنموي لالإعالم.  
و�ضائل  ت�ضطلع  القا�ضمي:"  ث��ام��ر  املهند�ض  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
التنمية  واأ���ض��ا���ض��ي يف دف��ع م�ضرية  ب���دوٍر حم���وري  الإع����الم 
�ضك  ل  ومم��ا  الأ�ضعدة،  خمتلف  على  وامل�ضتدامة  ال�ضاملة 
فيه يعترب الإعالم امل�ضوؤول املحرك الأهم والأقوى لتحقيق 

التغيري الإيجابي املن�ضود، وال�ضريك الأهم يف رحلة التغيري 
مبوؤ�ض�ضاتها  وامل��ج��ت��م��ع��ات  احل��ك��وم��ات  اإل��ي��ه��ا  ت��ط��م��ح  ال��ت��ي 
و�ضائل  دور  ����ض���رورة  ت���ربز  ه��ن��ا  وم���ن  واأف����راده����ا،  املختلفة 
والوقائية  الإمن��ائ��ي��ة  اجل��ه��ود  الإع���الم يف مواكبة ومت��ك��ني 
والعالجية والتطورات كافة، والنهو�ض بدورها كقوة داعمة 
يف  الإمنائية  واجل��ه��ود  وال��ربام��ج  اخلطط  جلميع  ومكملة 

جميع القطاعات و�ضتى املجالت".
واأ�ضاف القا�ضمي" ومع اختالف الفئات العمرية للجمهور 
اأ�ضكالها  ب��ج��م��ي��ع  الإع���الم���ي���ة  ل��ل��ر���ض��ائ��ل  ي��ت��ع��ر���ض  ال�����ذي 
التغطيات  تنطوي  مبا�ضر،  وغري  مبا�ضر  ب�ضكل  بها  ويتاأثر 

الإع��الم��ي��ة املت�ضلة ب��ح��وادث الأط���ف���ال، ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
نحو  وال��ت��ي متثل  املهمة  الفئة  ب��ه��ذه  اخل��ا���ض��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
ميكن  حيث  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  �ضكان  اإج��م��ايل  م��ن   21%
ب�ضكل  الأطفال  ح��وادث  تتناول  التي  الإعالمية  للتغطيات 
غري منا�ضب اأن تعر�ض بع�ض الأطفال ملخاطر خمتلفة، اأو 
التاأثري عليهم ب�ضكل �ضلبي، وينطبق ذلك على اأولياء الأمور 
واملخاوف التي قد تنتابهم من منطلق حر�ضهم على �ضالمة 

اأطفالهم واأمنهم".
املبكرة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأن  اإىل  القا�ضمي  واأ���ض��ار   
ت�ضعى  الإع�����الم،  تنظيم  مكتب  يف  �ضركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

مراعاة  ع��ل��ى  املحلية  الإع����الم  و���ض��ائ��ل  جميع  ت�ضجيع  اإىل 
وتبني  بالن�ضر،  يتعلق  مبا  والقانونية  احلقوقية  ال�ضوابط 
حلوادث  الإعالمي  بالتداول  ال�ضلة  ذات  املمار�ضات  اأف�ضل 
والأط���ف���ال يف مرحلة  ع���ام،  ب�ضكل  الأط���ف���ال  وم��و���ض��وع��ات 
الطفولة املبكرة -الذين تقل اأعمارهم عن 9 �ضنوات- ب�ضكل 
وحمدودية  اخلربية  بال�ضورة  تاأثرهم  ل�ضدة  وذل��ك  خا�ض 
على  وتف�ضريها  فهمها  و�ضعوبة  الأ�ضياء  حلقيقة  اإدراك��ه��م 
و�ضعيهم  ال��ك��ب��ري  ف�ضولهم  ج��ان��ب  اإىل  ال�ضحيح،  ال�ضكل 

الدائم لتهويل الأمور وجتربتها.
تنظيم  مكتب  يف  "ن�ضعى  خ���ادم:  اإب��راه��ي��م  ق��ال  جانبه  م��ن 
الإعالم ب�ضكل دائم، يف اإ�ضراك القطاعات الإعالمية املختلفة 
واإحاطته مب�ضتجدات القوانني والأنظمة املتعلقة باملحتوى 
امل��ن�����ض��ور وامل���ت���داول، وحت���دي���دا ق��ط��اع ال�ضبكات  الإع���الم���ي 
�ضرعة  يف  ك��ب��ري  ب�ضكل  ت�ضاهم  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة،  الإخ��ب��اري��ة 
جاءت  املنطلق  هذا  ومن  الوقت،  نف�ض  يف  والتاأثر  النت�ضار 
للطفولة  اأبوظبي  هيئة  مع  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  فكرة 
املبكرة، من اأجل العمل جنبا اىل جنب لدعم م�ضار املحتوى 
الإعالم  و�ضائل  عرب  وامل��ت��داول  بالطفل،  املتعلق  الإع��الم��ي 
املختلفة حتديدا الرقمية وح�ضابات التوا�ضل الجتماعي، ملا 
فيها من اأهمية كبرية يف �ضرورة ن�ضر هذا النوع من املحتوى 

الإعالمي بالأ�ضلوب املن�ضبط وامل�ضار ال�ضحيح"   
الإحاطة حر�ضهم على  الإع��الم خالل  واأك��د ممثلو و�ضائل 
اإعالمية �ضديقة للطفل، والتزامهم بكافة  تبني ممار�ضات 
و�ضعيهم  الإع���الم���ي،  للعمل  وامل��ه��ن��ي��ة  الأخ��الق��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
لتعظيم دور الإعالم يف اإذكاء الوعي املجتمعي باأهمية قطاع 
الطفولة املبكرة ومتكني جميع الأطفال من النمو والزدهار 
يف بية اآمنة وداعمة لهم، والتزامهم كذلك يف توعية وتثقيف 
ب���اح���رتام الطفل  ال�����ض��ل��ة  امل��و���ض��وع��ات ذات  امل��ج��ت��م��ع ح���ول 

ورعايته وتنمية قدراته.

وت���ربز اأه��م��ي��ة ه��ذا ال��دل��ي��ل و���ض��ط ارت��ف��اع م��ع��دلت انت�ضار 
وا���ض��ت��خ��دام الأط���ف���ال ل��و���ض��ائ��ل ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي على 
الأ�ضر  ثلثي  يقارب من  ما  وج��ود  ال��ع��امل، ويف ظل  م�ضتوى 
ال��ت��ي ل ت��ف��ر���ض ق���ي���وداً ع��ل��ى امل��ح��ت��وى ال����ذي ي��ت��ع��ر���ض له 
اأطفالها، حيث ت�ضري الدرا�ضات اإىل اأن الأطفال يف اأبوظبي 
اأطول يف ا�ضتخدام الأجهزة الإلكرتونية مثل  يق�ضون وقتاً 
ذلك،  اإىل  وما  اللوحية  والأجهزة  الذكية  والهواتف  التلفاز 

مقارنة باملعدلت والإر�ضادات التوجيهية املو�ضى بها.
ال�ضحيح  الفهم  على  وق���درة  خ��ربة  اأق���ل  الأط��ف��ال  اأن  كما 
اإىل  ويحتاجون  املختلفة،  والأح���داث  للمعلومات  والدقيق 
املواقف  اأو  املختلفة  احل���وادث  لتفهم  التو�ضيح  م��ن  مزيد 
التي قد يتعر�ض لها اأطفال اآخرون مثلهم، ومن هنا يت�ضح 
اإىل الأطفال بال�ضكل  دور و�ضائل الإع��الم يف الو�ضول  جلياً 
ت�ضمن  اإيجابية،  بطريقة  لهم  الأح���داث  و�ضرح  ال�ضحيح، 
حتقيق الفائدة لهم من معرفة هذه الأحداث والتعلم منها، 
خالل  م��ن  عليه  ال�ضوء  لت�ضليط  الدليل  ي�ضعى  م��ا  وه���ذا 
تقدمي بع�ض الن�ضائح املفيدة ب�ضاأن اإعداد الأخبار اأو التقارير 
ال�ضحفية وا�ضتخدام ال�ضور املو�ضوعية اأو الو�ضائط املتعددة 

�ضمن التغطيات الإعالمية اخلا�ضة بحوادث الأطفال.
نظام  تعزيز  على  املبكرة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  وتعكف 
حماية الطفل يف جميع املراحل ابتداًء من مرحلة الوقاية 
و�ضوًل اإىل اإعادة التاأهيل، وتطوير قدرات الوالدين واأفراد 
اح��ت��ي��اج��ات الأط���ف���ال و���ض��م��ان رفاهيتهم،  ل��دع��م  امل��ج��ت��م��ع 
على  بالنفع  تعود  قومية  �ضلوكيات  ات��ب��اع  على  والت�ضجيع 
الأط���ف���ال وت���ع���زز م���ن من���وه وق����درات����ه، وت�����ض��م��ي��م عمليات 
بتنمية  املتعلقة  والت�ضريعات  ال�ضيا�ضات  لتطوير  خم�ض�ضة 
لإعادة  قابلة  ا�ضتباقية  ا�ضرتاتيجية  تتبع  املبكرة،  الطفولة 
وتتمتع  العلمية،  والأدل���ة  امل�ضاركة  على  اع��ت��م��اداً  التطبيق 

بقابلية قوية للتنفيذ والتطبيق على اأر�ض الواقع.

يقام كل �سنة وقت دخول ف�سل ال�ستاء

نادي تراث الإمارات ينظم مهرجان فاكهة ال�ضتاء 2022
•• اأبوظبي-الفجر

مهرجان  فعاليات  الثالثاء  الأول  اأم�����ض  اأول  انطلقت 
فاكهة ال�ضتاء، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات - مركز 
اأبوظبي الن�ضائي، يف الفرتة 8 - 10 نوفمرب اجلاري يف 

مقر املركز مبدينة حممد بن زايد يف اأبوظبي.
اأبوظبي  الرميثي مديرة مركز  �ضعيد  واأو�ضحت ظبية 
الن�ضائي اأن املهرجان يقام كل �ضنة يف وقت دخول ف�ضل 
ال�ضتاء، مبينة اأن فاكهة ال�ضتاء هي »�ضبة النار« التي تعد 
رمزاً من رموز الكرم عند العرب، حيث كانوا يتفاخرون 
ب�ضوء النار قدمياً، وتزاد �ضعلتها لتكون دلياًل لل�ضيف 

على وجود �ضكان يف املنطقة.
للن�ضاء  املخ�ض�ض  املهرجان  »ي�ضم  الرميثي:  واأ�ضافت 
النار،  �ضبة  اأه��م��ه��ا  والفعاليات  الأن�ضطة  م��ن  ال��ع��دي��د 
وتقدميها  �ضبها  وط��ري��ق��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��ه��وة  وور����ض���ة 
ال�����ض��دو والتلي  ال���ي���دوي���ة م��ث��ل  ل��ل�����ض��ي��وف، واحل�����رف 
والغزل واخلو�ض، والأكالت ال�ضعبية، و�ضناعة الفخار 

والقوارب، والور�ض البحرية«.

ي��رك��ز ع��ل��ى ف��ئ��ة الأ����ض���ر املنتجة  امل��ه��رج��ان  اإن  وق���ال���ت 
فر�ضة  »اأحتنا  م�ضيفة:  لل�ضيدات،  خم�ض�ضاً  باعتباره 
منا�ضبة لإبراز دور الأ�ضر املنتجة وعر�ض منتجاتها يف 
املهرجان وتعريف الزوار باملنتج اخلا�ض بها، بالإ�ضافة 
لإظهار دور املراأة يف جميع املجالت وو�ضع ب�ضمتها يف 

يف اإحياء الرتاث واملحافظة على الهوية الوطنية«.
 وت�ضارك يف املهرجان العديد من املراكز التابعة للنادي، 
و�ضناعة  اخلو�ض  ور�ضة  خ��الل  الرتاثية  القرية  منها 
بالور�ض  ال�ضبابي  اأبوظبي  وم��رك��ز  وال��ف��خ��ار،  ال��ق��وارب 
ومنها  للمركز  املنت�ضبني  والطلبة  بالأطفال  اخلا�ضة 
ور�ض البحر والغو�ض واللوؤلوؤ، فيما ت�ضارك اإدارة البيئة 
وال�ضحة وال�ضالمة ق�ضم ال�ضوؤون البيئية بعر�ض �ضور 
اإىل  بالإ�ضافة  الإم���ارات،  الربية يف  باحليوانات  خا�ضة 

مر�ضم خا�ض لالأطفال.
ي��ذك��ر اأن الأم��ه��ات والأ���ض��ر املنتجة ت��ق��دم ال��ع��دي��د من 
موروث الأجداد مثل املالب�ض القدمية، البزار، القهوة، 
وزه��ب��ة ال��ع��رو���ض وال��ع��دي��د مم��ا ي��ح��ت��وي��ه م��ن��زل امل����راأة 

الإماراتية حتى يومنا هذا.

قبيلة الوحا�ضا تكرم �ضامل بن عبداهلل اآل حميد موؤ�ض�س اأكرب مكتبة خا�ضة يف الإمارات

ت�سمن حلواًل رقمية يف اإدارة املحتوى االإعالمي والن�سر، واالأر�سفة والبحث، والرتجمة الفورية، والر�سد االإعالمي، واإدارة االإعالنات
اأومني�س ميديا ت�ضتعر�س حلولها الإعالمية والت�ضويقية الرقمية خالل الكونغر�س العاملي لالإعالم يف اأبوظبي

 •• عجمان-الفجر

ف�ضيلة  الإم���ارات   يف  الوحا�ضا  قبيلة  كرمت 
الوح�ضي  اآل حميد  عبداهلل  بن  �ضامل  ال�ضيخ 
من رجالت الرعيل الأول يف العلم واملعرفة، 
الدولة  يف  �ضخ�ضية  مكتبة  اأك���رب  وم��وؤ���ض�����ض 
التي حتمل ا�ضمه يف اإم��ارة عجمان منذ 34 

عاماً.
الوحا�ضا  قبيلة  معرف   التكرمي  يف  و���ض��ارك 
�ضعادة غريب را�ضد الوح�ضي وعدد من اأعيان 
القبيلة الذين قدموا للمكرم الدرع التذكاري 
الثقافية  مل�ضريته  القبيلة  اأبناء  من  تقديراً 
ال�ضرح  ال��وف��د بجولة يف  ق��ام  ث��م  والأدب���ي���ة، 
ال��ع��ل��م��ي وامل��ك��ت��ب��ة ال��ت��ي حت��م��ل ا���ض��م " �ضامل 
العامة"  الإ���ض��الم��ي��ة  حميد  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن 
اإم���ارة عجمان، وجال  اجل��رف يف  يف منطقة 

الوفد يف اأروقة املكتبة للتعرف على اأق�ضامها 
وخمزونها الكبريين يف الفقه والأدب والعلم، 
ت�ضم  رئي�ضية  ق��اع��ات   6 تتو�ضطها  وال��ت��ي 

حوايل 170 األف كتاب يف املعارف والفل�ضفة 
واجلغرافيا  وال���ت���اري���خ  والأدب  وال���دي���ان���ات 
وال��رتاث الوطني الإم��ارات��ي، واأمهات الكتب 

الدوريات  ج��ان��ب  اإىل  وال��ع��ل��م��ي��ة،  ال��ف��ك��ري��ة 
ت�ضكل  حيث  وال��ع��رب��ي��ة،  واخلليجية  املحلية 
للثقافة  وم���راآة  ح�ضارياً  معلماً  املكتبة  ه��ذه 
الباحثني  من  الآلف  وت�ضتقبل  الإم��ارات��ي��ة، 
افتتاحها  وق���د مت  ال��ع��ل��م.  وال�����زوار وط���الب 
حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  برعاية  ر�ضمياً 
بن را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�ض الأعلى حاكم 
موؤ�ض�ضها  ت��ك��رمي  مت  ك��م��ا   ،1991 ع��ج��م��ان 
العام 2006 من قبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
املجل�ض  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان 
الأع����ل����ى ح���اك���م ال�������ض���ارق���ة ب��احل�����ض��ول على 
اإىل جانب  التطوعي،  للعمل  ال�ضارقة  جائزة 
جهات  ع��دة  من  املكتبة  ه��ذه  موؤ�ض�ض  تكرمي 
على م�ضتوى الدولة واملنطقة.  يذكر اأن هذه 
على  تقوم  باأنها �ضدقة جارية  تتميز  املكتبة 

جهود خا�ضة.

•• دبي – الفجر:

ال�ضركة  م��ي��دي��ا،  اأومني�ض  ت�����ض��ارك   
املتخ�ض�ضة يف تطوير واإدارة احللول 
الرقمية الإعالمية والت�ضويقية، يف 
الذي  ل��الإع��الم  العاملي  الكونغر�ض 
اأي����ام يف الفرتة  ي��ق��ام ع��ل��ى م���دار 3 
من 15 اإىل 17 نوفمرب اجلاري يف 
للمعار�ض،  الوطني  اأبوظبي  مركز 
املوؤ�ض�ضات  م����ن  ال���ع���دي���د  ب���رف���ق���ة 
املحلية  وال�������ض���رك���ات  الإع����الم����ي����ة 
�ضناعة  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة  وال��ع��امل��ي��ة 

الإعالم والت�ضويق.
عدداً  ميديا  اأومني�ض  و�ضت�ضتعر�ض 
املخ�ض�ضة  ال��رق��م��ي��ة  احل���ل���ول  م���ن 
على  والت�ضويق  الإع���الم  لقطاعات 
جمهور الكونغر�ض ال�ضيوف بهدف 
املوؤ�ض�ضات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  اآف����اق  ف��ت��ح 
العاملة  وال�������ض���رك���ات  الإع���الم���ي���ة 
�ضمن جم���الت الإع����الم والإع���الن 

والت�ضويق، اإىل جانب مناق�ضة اآليات 
تعزيز العمل امل�ضرتك لتطوير املزيد 
امل�ضتقبل  يف  الرقمية  احل��ل��ول  م��ن 

القريب مع �ضركات ا�ضرتاتيجيني.
اأومني�ض  جل��ن��اح  ال��زائ��ر  و�ضيتمكن 
العاملي  ال��ك��ون��غ��ر���ض  خ���الل  م��ي��دي��ا 
من�ضة  على  التعرف  م��ن  ل��الإع��الم 
www.( ك��ل��ي��ك  اأون  اآدف���������ريت 
 )advertonclick.com
وترويج  ال��ت��ع��ري��ف  يف  املتخ�ض�ضة 
مبختلف  الإع����الن����ي����ة  امل�������ض���اح���ات 
العربية،  ال����دول  ك��اف��ة  يف  اأن��واع��ه��ا 
على  ال����ت����ع����رف  اإىل  ب����الإ�����ض����اف����ة 
www.( اإن��ف��ل��ون�����ض��رز  اأوم��ن��ي�����ض 
omnesinfluencers .
com(، املن�ضة الرقمية املخ�ض�ضة 
املوؤثرين  ع���رب  ال��ت�����ض��وي��ق  ل��ق��ط��اع 
وت��ق��دم العديد م��ن اخل��دم��ات التي 
من �ضاأنها ت�ضهيل اآليات العمل فيما 
بني املعلن واملوؤثر اأو �ضانع املحتوى 

على م�ضتوى العامل.
من  ع��دداً  ال�ضركة  �ضت�ضتعر�ض  كما 
حتت  تندرج  التي  الرقمية  احللول 
�ضركائها  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  م��ظ��ل��ت��ه��ا 
ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ني م����ن الإم���������ارات 
املتحدة  والوليات  املتحدة  العربية 
والأردن،  وم���ال���ي���زي���ا  الأم���ري���ك���ي���ة 
املحتوى  اإدارة  يف  وامل��ت��خ�����ض�����ض��ة 

الإع�����الم�����ي وال���ن�������ض���ر، والأر����ض���ف���ة 
وال���ب���ح���ث، وال���رتج���م���ة ال���ف���وري���ة، 
واإدارة  الإع��������الم��������ي،  وال�����ر������ض�����د 
الإع���الن���ات، وف���ق اآخ���ر م��ا تو�ضلت 
اإليه تكنولوجيا الذكاء ال�ضطناعي 

والتعلم الآيل والبيانات ال�ضخمة.
وق���������ال ف����ه����د ال������ذي������ب، ال���رئ���ي�������ض 
ميديا:  اأومني�ض  ل�ضركة  التنفيذي 
الهامة  امل�����ض��ارك��ة  ل��ه��ذه  "نتطلع 
تعريف  �ضاأنها  من  والتي  والهادفة 
من  ال�ضركة  تقدمه  مب��ا  اجل��م��ه��ور 
فريدة  رق���م���ي���ة  وح����ل����ول  خ����دم����ات 
لقطاعات  م���وج���ه���ة  ن���وع���ه���ا،  م����ن 
�ضركائنا  والت�ضويق، برفقة  الإعالم 
ال�ضرتاتيجيني". واأكد الذيب على 
العاملي  الكونغر�ض  يف  امل�ضاركة  اأن 
اآفاق  �ضتفتح  اأب��وظ��ب��ي  يف  ل��الإع��الم 
التعاون مع موؤ�ض�ضات حملية وعاملية 
الط�����الع على  اإىل ج��ان��ب  ج���دي���دة 
جت���ارب ال��غ��ري يف ه��ذا امل��ج��ال الهام 

العديد  ه��ن��اك  و�ضيكون  واحل��ي��وي، 
م���ن الج���ت���م���اع���ات وال����ل����ق����اءات مع 
عدد من رواد قطاع الإعالم العربي 
وال���ع���امل���ي ب���ه���دف ت���ب���ادل اخل����ربات 
متطلبات  ح��ي��ال  ال��ن��ظ��ر  ووج���ه���ات 

القطاع خالل املرحلة القادمة.
احل����دث  ه�����ذا  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
للموؤ�ض�ضات  ����ض���ي���وف���ر  ال����ع����امل����ي 
يف  العاملة  وال�����ض��رك��ات  الإع��الم��ي��ة 
ملناق�ضة  مميزة  من�ضًة  القطاع  ه��ذا 
ف��ر���ض ال��ت��ع��اون وال�����ض��راك��ات التي 
م��ن ���ض��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز ق��ط��اع الإع����الم، 
و����ض���م���ان ا����ض���ت���دام���ت���ه ع���ل���ى امل����دى 
ال��ب��ع��ي��د، وم��وا���ض��ل��ة ت��ق��دمي حلول 
ومفيد.  موثوق  وحمتوى  متجددة 
للم�ضرتين  الكونغر�ض  �ضيتيح  كما 
وتبادل  الجتماع  فر�ضة  والبائعني 
الأفكار والتوا�ضل ومزاولة الأعمال 
منتجاٍت  وا���ض��ت��ك�����ض��اف  ال���ت���ج���اري���ة 

وحلول وتقنيات جديدة.
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ينامون  الذين  املراهقني  اأن  اإىل  درا�سة  تو�سلت 
اأكرث عر�سة  الليلة هم  �ساعات يف  �سبع  من  اأقل 
اأو  بال�سمنة  لالإ�سابة   %70 اإىل  ت�سل  بن�سبة 

زيادة الوزن.
ثماين  اإىل  �سبع  بني  ما  على  احل�سول  اأن  كما 
اأي�سا من خطر تراكم الوزن بن�سبة  �ساعات زاد 
ح�سلوا  الذين  باأولئك  مقارنة   %29 اإىل  ت�سل 

على ثماين �ساعات كاملة.

وقال باحثون اإ�ضبان اأجروا الدرا�ضة اإنها اأظهرت ملاذا يجب على 
املراهقني النوم ثماين �ضاعات كحد اأدنى.

اجلوع  لهرمون  اجل�ضم  اإنتاج  يف  النوم  قلة  تت�ضبب  اأن  وميكن 
اأك��رب لالإ�ضابة  - ما يعر�ضهم خلطر  اأك��رث  فياأكلون  غريلني، 

بال�ضمنة.
وق��ام��ت ال��درا���ض��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت على اأك���رث م��ن 1200 طفل 
ترتاوح اأعمارهم بني 12 و16 �ضنة بقيا�ض نومهم على مدى 

.)BMI( اأ�ضبوع وقارنته مبوؤ�ضر كتلة اجل�ضم
 14 العمر  من  يبلغون  الذين  الأط��ف��ال  اأن  الدرا�ضة  ووج��دت 
عاما والذين ينامون اأقل من �ضبع �ضاعات يف الليلة كانوا اأكرث 
عر�ضة بن�ضبة %72 لأن يكون موؤ�ضر كتلة اجل�ضم لديهم اأكرث 

من 25 من اأولئك الذين ينامون اأكرث من ثماين �ضاعات.
وقال الباحثون على الآباء اأن "يكونوا قدوة جيدة'' من خالل 
اأط��ف��ال��ه��م خلطر  ن��وم ���ض��ارم��ة لتجنب تعر�ض  اأوق����ات  ف��ر���ض 

الإ�ضابة باأمرا�ض القلب ب�ضبب زيادة الوزن.
وياأتي ذلك و�ضط انت�ضار وباء ال�ضمنة لدى الأطفال، ما يعني 
اأن واحدا من كل خم�ضة اأطفال يف اإجنلرتا يعاين من ال�ضمنة 

املفرطة عند بدء الدرا�ضة البتدائية.
وو�ضلت ال�ضمنة لدى الأطفال اإىل "م�ضتويات غري م�ضبوقة'' 
املنزل وهم  الأط��ف��ال يف  "كوفيد"، حيث جل�ض  خ��الل جائحة 

غري قادرين على الرك�ض يف املالعب.
وتو�ضي هيئة اخلدمات ال�ضحية الوطنية )NHS( املراهقني 
باحل�ضول على ما بني �ضبع اإىل 11 �ضاعة من النوم كل ليلة 

لتطويرهم ج�ضديا وعقليا.
ال��ن��وم ميكن  ف��ق��دان  اأن  اأي�����ض��ا  ال�ضابقة  ال��درا���ض��ات  واأظ��ه��رت 
لحق  وق��ت  يف  ال�ضحية  امل�ضاكل  م��ن  جمموعة  اإىل  ي���وؤدي  اأن 
من احلياة مبا يف ذل��ك ارت��ف��اع �ضغط ال��دم واخل��رف ومر�ض 

ال�ضكري.
الأب��ح��اث كم�ضتخل�ض يف موؤمتر اجلمعية  اأح��دث  تقدمي  ومت 

الأوروبية لأمرا�ض القلب 2022.
 1229 على  اأجريت  جتربة  من  بيانات  الباحثون  وا�ضتخدم 
طفال يف املرحلة الثانوية عام 2019 يف اإ�ضبانيا ملعرفة كيف 

اأثر النوم على اأوزانهم.
ومت تق�ضيم الأطفال اإىل جمموعات من 12 عاما و14 عاما 

و16 عاما.
كانوا  اإذا  م��ا  ملعرفة  لديهم  اجل�ضم  كتلة  موؤ�ضر  ت�ضجيل  ومت 
اأو  الوزن  اأو زيادة  الوزن الطبيعي  اأو  الوزن  يعانون من نق�ض 

ال�ضمنة. وهذا يوؤخذ يف العتبار يف العمر والطول واجلن�ض.
وب�ضكل عام، كان %27 من الأطفال يف �ضن 12 عاما، و24% 
من الأطفال يف �ضن 14 عاما، و%21 من الأطفال البالغني 

من العمر 16 عاما يعانون من زيادة الوزن اأو ال�ضمنة.
الدم  و�ضغط  اخل�ضر  حميط  بقيا�ض  اأي�ضا  الباحثون  وق���ام 
مدى  من  للتحقق  الدم  يف  ال�ضكر  وم�ضتويات  والكولي�ضرتول 

�ضحتهم على نطاق اأو�ضع.
ال��ن��وم لرت��دائ��ه��ا على  اأج���ه���زة تعقب  امل��راه��ق��ني  اإع���ط���اء  ومت 

مع�ضمهم على مدى اأ�ضبوع لقيا�ض مدى نومهم.
12 ع��ام��ا ثماين  %34 ف��ق��ط م��ن الأط���ف���ال يف ���ض��ن  وي��ن��ام 
 14 اأق��ل ملن هم يف �ضن  �ضاعات على الأق��ل، بينما ك��ان الرقم 

عاما )%23.4( و16 )19.4%(.
الأقليات  ع��ائ��الت  م��ن  والأط���ف���ال  الأولد  اإن  ب��اح��ث��ون  وق���ال 

العرقية مييلون اإىل النوم لفرتات اأق�ضر.
وب��ع��د �ضبط ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ض��ي��ة وال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي، وجد 
الباحثون اأن الأطفال يف �ضن 12 عاما الذين ينامون اأقل من 
�ضبع �ضاعات يف الليلة كانوا اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة بزيادة الوزن 
اأو ال�ضمنة بن�ضبة الثلث من اأولئك الذين ح�ضلوا على ثماين 

�ضاعات على الأقل.
وكان الأطفال يف �ضن الثانية ع�ضرة الذين ينامون ما بني �ضبع 

وثماين �ضاعات اأكرث عر�ضة للُخم�ض للوقوع يف هذه الفئة.
اخل�ضر  بخطوط  لالإ�ضابة  عر�ضة  اأك��رث  املجموعتان  وكانت 
الكبرية وارتفاع �ضغط الدم والكولي�ضرتول وم�ضتويات ال�ضكر 
يف الدم. ومل يذكر الباحثون بالتف�ضيل كيف تت�ضبب قلة النوم 

يف زيادة ال�ضمنة.
لكن الدرا�ضات ال�ضابقة اأظهرت اأن قلة النوم ميكن اأن ت�ضتنزف 
الطاقة على مدار اليوم، ما يجعل النا�ض اأقل عر�ضة ملمار�ضة 

الريا�ضة واأكرث عر�ضة لتناول الوجبات اخلفيفة.
احل�ضول  خ��الل  من  ح�ضنة  ق��دوة  يكونا  اأن  للوالدين  وميكن 

على وقت نوم ثابت وتقليل وقت ال�ضا�ضات يف امل�ضاء.
القلب  موؤ�ض�ضة  يف  القلب  ممر�ضة  اآرث���ر،  م��اك  ك��ل��وي  وق��ال��ت 

بالغ  اأم��ر  النوم  من  كاف  ق�ضط  على  "احل�ضول  الربيطانية: 
الأهمية خالل فرتة املراهقة لأنه يدعم النمو ال�ضحي وكذلك 

ال�ضحة البدنية والعقلية اجليدة.
ومع ذلك، ل ينبغي على املراهقني فقط اإعطاء الأولوية للنوم 
اجليد ليال، لأن احل�ضول على ق�ضط كاف من النوم اأمر حيوي 
اجليدة طوال  القلب  على �ضحة  وللحفاظ  العامة  لرفاهيتنا 

احلياة.

تت�سبب قلة النوم يف اإنتاج اجل�سم لهرمون اجلوع غريلني

درا�ضة تك�ضف اأثر نوم املراهقني على احتمال اإ�ضابتهم بال�ضمنة!

ن�ضاط ينبغي ممار�ضته مع التمرين »ُيظهر« اأنه يعزز �ضحة القلب!

الدموية  والأوعية  القلب  نظام  ويعد 
جزءا مهما من اجل�ضم واأحد العنا�ضر 
وال�ضحة  البدنية  للياقة  الأ�ضا�ضية 
احلاجة  هو  ذلك  يف  وال�ضبب  العامة. 
اأنحاء  جميع  يف  الأك�ضجني  �ضخ  اإىل 
اجل�����ض��م اإىل الأع�����ض��اء احل��ي��وي��ة مبا 
القلب  نظام  ت�ضكل  التي  تلك  ذلك  يف 
والأوعية الدموية املعني مثل الرئتني 
زاد  ذل��ك، كلما  والقلب. وع��الوة على 
الأك�����ض��ج��ني ال����ذي مي��ك��ن ���ض��خ��ه اإىل 
الدماغ،  اجل�����ض��م،  يف  ال��ت��ح��ك��م  م��رك��ز 
�ضيكون الع�ضو اأكرث �ضحة على املدى 
من  ج��زءا  التمرين  وي�ضكل  الطويل. 
جمموعة من الأدوات املتاحة ل�ضخ�ض 
ما للم�ضاعدة يف حت�ضني �ضحة القلب 

والأوعية الدموية. 
ووفقا لدرا�ضة من عام 2015، ارتبط 
ال�ضتخدام املتكرر لل�ضاونا بانخفا�ض 
قاتلة.  قلبية  ب��ن��وب��ة  الإ���ض��اب��ة  خ��ط��ر 
درا�ضة  وج�����دت  ذل�����ك،  ع��ل��ى  وع������الوة 
ال�ضتحمام  اأن   2018 يف  لح���ق���ة 
ب��ال�����ض��اون��ا ث���الث اإىل ���ض��ب��ع م����رات يف 
الأ�ضبوع ميكن اأن يقلل من احتمالية 

حدوث اأحداث قلبية وعائية قاتلة.
وق��ارن��ت درا���ض��ة ج��دي��دة ُن�����ض��رت هذه 
املرة يف املجلة الأمريكية لعلم وظائف 
الأع�ضاء من قبل جامعة جيفا�ضكيال 
يف فنلندا، تاأثري ال�ضتحمام بال�ضاونا 

وممار�ضة  ال���ري���ا����ض���ة  مم���ار����ض���ة  م����ع 
الريا�ضة مبفردها.

الدرا�ضة  ال��ب��ح��ث، ج��ن��دت  ولأغ���را����ض 
اأعمارهم  ت��رتاوح  وام���راأة  رج��ال   48
30 و64 عاما لكل منهم عامل  بني 
خ��ط��ر واح�����د ع��ل��ى الأق������ل لأم���را����ض 
القلب والأوعية الدموية مثل ال�ضمنة 
وعائية  قلبية  ح��ال��ة  اأو  ال��ت��دخ��ني  اأو 
الكولي�ضرتول  ارت��ف��اع  مثل  �ضلة  ذات 

وارتفاع �ضغط الدم.
اأن  وج��د  الدرا�ضة،  من  النتهاء  وبعد 
ممار�ضة  ب��ني  جمعت  ال��ت��ي  املجموعة 
ال�ضاونا  يف  وال���ض��ت��ح��م��ام  ال��ري��ا���ض��ة 
اللياقة  م��ن  اأع��ل��ى  درج��ة  لديها  كانت 
واحدة   ،)CRF( التنف�ضية  القلبية 
الأق�ضى  احل��د  خ��الل  قيا�ضها من  مت 

لمت�ضا�ض الأك�ضجني.
وعالوة على ذلك، عانت هذه املجموعة 
الدم  ان��خ��ف��ا���ض يف �ضغط  م��ن  اأي�����ض��ا 
وانخفا�ض م�ضتويات الكولي�ضرتول يف 

الدم مقارنة باملجموعتني الأخريني.
وقال املعد الرئي�ضي للدرا�ضة، اإيرريك 
اأن  ه��و  الأدب��ي��ات  "ما نعرفه م��ن  يل: 
ُيعرف  ما  هي  التمرين  بعد  ما  ف��رتة 
تكون  حيث  الفر�ضة"،  "نافذة  با�ضم 
لالأن�ضولني  حم�ّضنة  ح�ضا�ضية  هناك 
وم�ضتويات �ضحوم دم مت�ضائلة )بدون 
وهذا  دق��ي��ق��ة(.   90-60 م���ن  اأك����رث 

يقدم نف�ضه كفر�ضة مثالية للتدخالت 
امل��ق��رتن��ة مثل ال��ع��الج ب���احل���رارة، ويف 

هذه احلالة، ال�ضتحمام بال�ضاونا.
 وبالإ�ضافة اإىل ذلك، خالل فرتة ما 

بعد التمرين،
لالأوعية  امل���ول���دة  ال���ع���وام���ل  ت��رت��ف��ع   
اأو  ال���دم  وب��ال��ت��ايل ف���اإن تغيري ت��دف��ق 
التمرين  ب��ع��د  الأك�����ض��ج��ني  ت��و���ض��ي��ل 
مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ل��ه ت��اأث��ري اإ����ض���ايف اأو 
تاآزري على الإ�ضارات املولدة لالأوعية 
ال��ن��اجت��ة ع���ن ال��ت��م��ري��ن وح�����ده، على 
بعد  ي��ث��ب��ت  مل  ه����ذا  اأن  م���ن  ال���رغ���م 

جتريبيا يف الب�ضر".
ال�ضتحمام  اأن  ه���و  ه���ذا  ي��ع��ن��ي��ه  وم���ا 
بال�ضاونا ا�ضتغل فرتة ما بعد التمرين 

ليكون مبثابة عالج للقلب.
ويف غ�ضون ذلك، اأ�ضاف الربوفي�ضور 
جامعة  م���ن  م��ي��ن�����ض��ون  ك��ري�����ض��ت��وف��ر 
تتجلى  اأن  املحتمل  "من  اأوري���غ���ون: 
ب��ع�����ض ه����ذه ال���ت���غ���ي���ريات م���ن خالل 
ال�ضدمة  ل���ربوت���ني  اأك����رب  ا���ض��ت��ج��اب��ة 
]جمموعة  يف   )HSP( احل���راري���ة 
التمارين وال�ضاونا] مقابل جمموعة 
املعروف  وم����ن  وح����ده����ا.  ال���ت���م���اري���ن 
الآث���ار  ال��ع��دي��د م��ن  ل��ه��ا   HSPs اأن 
الدموية،  الأوعية  �ضحة  على  املفيدة 
ووظيفة البطانة، ووظيفة القلب عند 

تنظيمها". 

يعد التمرين اأحد ركائز العديد من االأدلة حول كيفية العي�ض لفرتة اأطول. ويعزز �سحة القلب واالأوعية الدموية عن طريق حرق الدهون 
وتقوية نظام القلب واالأوعية الدموية.
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ليف تري لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م
)دائرة القت�ضاد وال�ضياحة، دبي(

مكتب  يف  تقع   )972558 رقم  )رخ�ضة  �ض.ذ.م.م  الغذائية  املواد  لتجارة  تري  ليف  ال�ضركة  ا�ضم 
 ، دبي  الول،  لالإ�ضتثمار  دبي  جممع   - العامة  للتجارة  املعتمدة  بيان  �ضركة  ملك   108-146

المارات العربية املتحدة.
بتاريخ  املنعقد  الدارة  جمل�ض  اجتماع  يف  الدارة  جمل�ض  طرف  من  املتخذ  القرار  عن  تعلن 

املواد الغذائية �ض.ذ.م.م” لتجارة  تري  “ ليف  �ضركة  وحل  اإغالق  ب�ضاأن   2022/10/20
وبناءا عليه، فاإن اأي طرف معني لديه دعوى �ضد ال�ضركة تقدمي مطالباته املعلقة يف غ�ضون 15 

يوما من هذا الإ�ضعار بالربيد امل�ضجل او الإت�ضال على :
ا�ضم ال�ضركة : ليف تري لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م 

مكتب 146-108 ملك �ضركة بيان املعتمدة للتجارة العامة - جممع دبي لالإ�ضتثمار الول ، دبي ، 
المارات العربية املتحدة - هاتف رقم : 9701 341 04

asif.ullah@adamglobal.com : المييل
لن يتم النظر يف املطالبات امل�ضتلمة بعد اإنتهاء فرتة الإخطار البالغم 15 يوما

اإعالن ت�شفية
70021
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اإعــــــــــــــــــــالن 

تعلن حمكمة عجمان ال�ضرعية اأن ال�ضيد/ حممد عبداهلل مرزوق علي الظاهري - 
اماراتي اجلن�ضية يحمل بطاقة هوية الماراتية رقم 784199709026431 
ا�ضتنادا  )الظهوري(  ايل  )الظاهري(  القبيله  م�ضمي  تعديل  بطلب  تقدم 
رقم  قيد  الظهوري  مرزوق  /حممد  املدعو  املتويف   عمه  قيد  خال�ضه  اىل 
الظهوري قيد برقم  املدعوة /�ضيخة مرزوق  وا�ضتنادا اىل اخته   ،)739/307(
)982/307(، وا�ضتنادا اىل اخته املدعوة /فاطمة مرزوق الظهوري وقيد برقم 
رئي�ض  اإىل  احل�ضور  الطلب  هذا  على  اعرتا�ض  اأي  لديه  فمن   )1726/307(
قلم الأحوال ال�ضخ�ضية خالل مدة خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن 

لإبداء اأ�ضباب اعرتا�ضه. 
رئي�س حمكمة عجمان ال�شرعية
القا�شي / حم�د بن عبداهلل احلم�د           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعــــــــــــــــــــالن 

تعلن حمكمة عجمان ال�ضرعية اأن ال�ضيدة/ نادية عبداهلل مرزوق علي الظاهري - 
اماراتية اجلن�ضية حتمل بطاقة هوية الماراتية رقم 784197830797300 
ا�ضتنادا  )الظهوري(  ايل  )الظاهري(  القبيله  م�ضمي  تعديل  بطلب  تقدم 
رقم  قيد  الظهوري  مرزوق  /حممد  املدعو  املتويف   عمها  قيد  خال�ضه  اىل 
الظهوري قيد برقم  املدعوة /�ضيخة مرزوق  وا�ضتنادا اىل اخته   ،)739/307(
)982/307(، وا�ضتنادا اىل اخته املدعوة /فاطمة مرزوق الظهوري وقيد برقم 
رئي�ض  اإىل  احل�ضور  الطلب  هذا  على  اعرتا�ض  اأي  لديه  فمن   )1726/307(
قلم الأحوال ال�ضخ�ضية خالل مدة خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن 

لإبداء اأ�ضباب اعرتا�ضه. 
رئي�س حمكمة عجمان ال�شرعية
القا�شي / حم�د بن عبداهلل احلم�د           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعــــــــــــــــــــالن 

تعلن حمكمة عجمان ال�ضرعية اأن ال�ضيدة/ وفاء عبداهلل مرزوق علي الظاهري - 
اماراتية اجلن�ضية حتمل بطاقة هوية الماراتية رقم 784197927529509 
ا�ضتنادا  )الظهوري(  ايل  )الظاهري(  القبيله  م�ضمي  تعديل  بطلب  تقدم 
رقم  قيد  الظهوري  مرزوق  /حممد  املدعو  املتويف   عمها  قيد  خال�ضه  اىل 
الظهوري قيد برقم  املدعوة /�ضيخة مرزوق  وا�ضتنادا اىل اخته   ،)739/307(
)982/307(، وا�ضتنادا اىل اخته املدعوة /فاطمة مرزوق الظهوري وقيد برقم 
رئي�ض  اإىل  احل�ضور  الطلب  هذا  على  اعرتا�ض  اأي  لديه  فمن   )1726/307(
قلم الأحوال ال�ضخ�ضية خالل مدة خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن 

لإبداء اأ�ضباب اعرتا�ضه. 
رئي�س حمكمة عجمان ال�شرعية
القا�شي / حم�د بن عبداهلل احلم�د           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعــــــــــــــــــــالن 

تعلن حمكمة عجمان ال�ضرعية اأن ال�ضيد/ ابراهيم عبداهلل مرزوق علي الظاهري - 
اماراتي اجلن�ضية يحمل بطاقة هوية الماراتية رقم 784199179241700 
ا�ضتنادا  )الظهوري(  ايل  )الظاهري(  القبيله  م�ضمي  تعديل  بطلب  تقدم 
رقم  قيد  الظهوري  مرزوق  /حممد  املدعو  املتويف  عمه  قيد  خال�ضه  اىل 
الظهوري قيد برقم  املدعوة /�ضيخة مرزوق  وا�ضتنادا اىل اخته   ،)739/307(
)982/307(، وا�ضتنادا اىل اخته املدعوة /فاطمة مرزوق الظهوري وقيد برقم 
رئي�ض  اإىل  احل�ضور  الطلب  هذا  على  اعرتا�ض  اأي  لديه  فمن   )1726/307(
قلم الأحوال ال�ضخ�ضية خالل مدة خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن 

لإبداء اأ�ضباب اعرتا�ضه. 
رئي�س حمكمة عجمان ال�شرعية
القا�شي / حم�د بن عبداهلل احلم�د           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعــــــــــــــــــــالن 

تعلن حمكمة عجمان ال�ضرعية اأن ال�ضيدة/ رحاب عبداهلل مرزوق علي الظاهري - 
اماراتية اجلن�ضية حتمل بطاقة هوية الماراتية رقم 784198960362634 
ا�ضتنادا  )الظهوري(  ايل  )الظاهري(  القبيله  م�ضمي  تعديل  بطلب  تقدم 
رقم  قيد  الظهوري  مرزوق  /حممد  املدعو  املتويف   عمها  قيد  خال�ضه  اىل 
الظهوري قيد برقم  املدعوة /�ضيخة مرزوق  وا�ضتنادا اىل اخته   ،)739/307(
)982/307(، وا�ضتنادا اىل اخته املدعوة /فاطمة مرزوق الظهوري وقيد برقم 
رئي�ض  اإىل  احل�ضور  الطلب  هذا  على  اعرتا�ض  اأي  لديه  فمن   )1726/307(
قلم الأحوال ال�ضخ�ضية خالل مدة خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن 

لإبداء اأ�ضباب اعرتا�ضه. 
رئي�س حمكمة عجمان ال�شرعية
القا�شي / حم�د بن عبداهلل احلم�د           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعــــــــــــــــــــالن 

تعلن حمكمة عجمان ال�ضرعية اأن ال�ضيد/ فايز عبداهلل مرزوق علي الظاهري - 
اماراتي اجلن�ضية يحمل بطاقة هوية الماراتية رقم 784198690269109 
ا�ضتنادا  )الظهوري(  ايل  )الظاهري(  القبيله  م�ضمي  تعديل  بطلب  تقدم 
رقم  قيد  الظهوري  مرزوق  /حممد  املدعو  املتويف  عمه  قيد  خال�ضه  اىل 
الظهوري قيد برقم  املدعوة /�ضيخة مرزوق  وا�ضتنادا اىل اخته   ،)739/307(
)982/307(، وا�ضتنادا اىل اخته املدعوة /فاطمة مرزوق الظهوري وقيد برقم 
رئي�ض  اإىل  احل�ضور  الطلب  هذا  على  اعرتا�ض  اأي  لديه  فمن   )1726/307(
قلم الأحوال ال�ضخ�ضية خالل مدة خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن 

لإبداء اأ�ضباب اعرتا�ضه. 
رئي�س حمكمة عجمان ال�شرعية
القا�شي / حم�د بن عبداهلل احلم�د           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعــــــــــــــــــــالن 

تعلن حمكمة عجمان ال�ضرعية اأن ال�ضيدة/ مرمي عبداهلل مرزوق علي الظاهري - 
اماراتية اجلن�ضية حتمل بطاقة هوية الماراتية رقم 784199479082986 
ا�ضتنادا  )الظهوري(  ايل  )الظاهري(  القبيله  م�ضمي  تعديل  بطلب  تقدم 
رقم  قيد  الظهوري  مرزوق  /حممد  املدعو  املتويف  عمها  قيد  خال�ضه  اىل 
الظهوري قيد برقم  املدعوة /�ضيخة مرزوق  وا�ضتنادا اىل اخته   ،)739/307(
)982/307(، وا�ضتنادا اىل اخته املدعوة /فاطمة مرزوق الظهوري وقيد برقم 
رئي�ض  اإىل  احل�ضور  الطلب  هذا  على  اعرتا�ض  اأي  لديه  فمن   )1726/307(
قلم الأحوال ال�ضخ�ضية خالل مدة خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن 

لإبداء اأ�ضباب اعرتا�ضه. 
رئي�س حمكمة عجمان ال�شرعية
القا�شي / حم�د بن عبداهلل احلم�د           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعــــــــــــــــــــالن 

تعلن حمكمة عجمان ال�ضرعية اأن ال�ضيد/ عبداهلل مرزوق علي الظاهري - اماراتي 
اجلن�ضية يحمل بطاقة هوية الماراتية رقم 784194570965916 تقدم 
ا�ضتنادا اىل خال�ضه  القبيله )الظاهري( ايل )الظهوري(  بطلب تعديل م�ضمي 
 ،)739/307( رقم  قيد  الظهوري  مرزوق  /حممد  املدعو  املتويف   اأخيه  قيد 
وا�ضتنادا اىل اخته املدعوة /�ضيخة مرزوق الظهوري قيد برقم )982/307(، 
وا�ضتنادا اىل اخته املدعوة /فاطمة مرزوق الظهوري وقيد برقم )1726/307( 
الأحوال  قلم  رئي�ض  اإىل  احل�ضور  الطلب  هذا  على  اعرتا�ض  اأي  لديه  فمن 
لإبداء  الإعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  خم�ضة  مدة  خالل  ال�ضخ�ضية 

اأ�ضباب اعرتا�ضه. 
رئي�س حمكمة عجمان ال�شرعية
القا�شي / حم�د بن عبداهلل احلم�د           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2022 /0004732 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : عامل ت�ضابال - ذ م م  

حيث انه  قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي  
املنفذ ماجد عبداهلل عبدالرزاق علي ، اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة 

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 445805.0 

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة    ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0004107 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : عزيز �ضيد 

حيث انه  قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي  
املنفذ ح�ضن عبداهلل حممد ال�ضعيدي - اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة 

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

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 87125.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شفن �شتار ل�شناعة البال�شتيك ذ م م
)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004496/ 

اإىل املحكوم عليه : �ضفن �ضتار ل�ضناعة البال�ضتيك - ذ م م 
العنوان : اإمارة عجمان اجلرف ال�ضناعية 1 بالقرب من ال�ضوق ال�ضيني رقم مكاين 5153514075 

هاتف رقم 0528367778 بوكالة املحاميني اأحمد الر�ضيد ورا�ضد الر�ضيد ومنى اخلاجة واأ�ضماء الر�ضيد 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ جنم الفالح لتجارة النفايات واخلردة غري املعدنية - ذ م م - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 299612.0 
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�ضة  بح�ضور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شيد اجمد ح�شني   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007292/ 

اإىل املحكوم عليه : �ضيد اجمد ح�ضني 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ ح�ضن عبداهلل حممد عي�ضى اآل على  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 20850.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اعالن مدعى عليه بالن�شر   

يف الدع�ى SHCFICILABMIN2022 / 0002976 عمايل )جزئي(
اىل املدعي عليه : فاهم عبداهلل لرتكيب معدات المن وال�ضالمة ذ م م فرع ال�ضارقة

نعلمكم بان املدعي جيجني�ضبهاي كاملي�ضكومار �ضينغا كاملي�ضكومار �ضيمانبهاي �ضينغا 
- هندي اجلن�ضية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله
فقط  درهم   2666 مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام   : املحكمة  حكمت 
من  باملنا�ضب  والزمتها  �ضفره  جواز  وت�ضليمه  درهم(  و�ضتون  و�ضتة  و�ضتمائة  )الفني 

امل�ضروفات واأعفت املدعي من ن�ضيبه فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ 2022/11/7 - حرر بوا�ضطة املوظف

مركز �ضعادة املتعاملني
حمكمة ال�شارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
)جزئي( مدين   AJCAPCIREA2021 /0000871 يف  الدع�ى رقم الإ�شتئناف

بالن�شر 
امل�ضتاأنف �ضده : �ضركة عامل �ضابال - ذ م م 

3 مكتب رقم  اإمارة دبي �ضارع ال�ضيخ زايد - داميوند بارك واأعمار جولد - بناية رقم  عنوانه 
 3809120   04-3477882 رقم  هاتف  دبي   282158 ب  �ض   3003

عبد  توفيق  ناديه   : امل�ضتاأنف  اجلمل  حامد  قا�ضم  ايهاب   : امل�ضتاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
احلافظ �ضليمان قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 
AJCAPCIREA2021/0000871 املحكمة الإ�ضتئنافية املدنية - مدين )جزئي(. 
فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة عجمان الإحتادية بدار الق�ضاء ...... يوم 
....... املوافق 2022/12/13 ال�ضاعة 10.30 �ضباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة 

عدم ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ضتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعالن ت�ضفية

ليف تري لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م
)دائرة القت�ضاد وال�ضياحة، دبي(

مكتب  يف  تقع   )972558 رقم  )رخ�ضة  �ض.ذ.م.م  الغذائية  املواد  لتجارة  تري  ليف  ال�ضركة  ا�ضم 
 ، دبي  الول،  لالإ�ضتثمار  دبي  جممع   - العامة  للتجارة  املعتمدة  بيان  �ضركة  ملك   108-146

المارات العربية املتحدة.
بتاريخ  املنعقد  الدارة  جمل�ض  اجتماع  يف  الدارة  جمل�ض  طرف  من  املتخذ  القرار  عن  تعلن 

املواد الغذائية �ض.ذ.م.م” لتجارة  تري  “ ليف  �ضركة  وحل  اإغالق  ب�ضاأن   2022/10/20
وبناءا عليه، فاإن اأي طرف معني لديه دعوى �ضد ال�ضركة تقدمي مطالباته املعلقة يف غ�ضون 15 

يوما من هذا الإ�ضعار بالربيد امل�ضجل او الإت�ضال على :
ا�ضم ال�ضركة : ليف تري لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م 

مكتب 146-108 ملك �ضركة بيان املعتمدة للتجارة العامة - جممع دبي لالإ�ضتثمار الول ، دبي ، 
المارات العربية املتحدة - هاتف رقم : 9701 341 04

asif.ullah@adamglobal.com : المييل
لن يتم النظر يف املطالبات امل�ضتلمة بعد اإنتهاء فرتة الإخطار البالغم 15 يوما

اإعالن ت�شفية
70021

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعالن حكم

يف الدعـ�ى رقم SHCAPCICIVS2021/0000831 ، مدين
اإل�ى : امل�ضتانف �ضده : 1- �ضاقى حممد بن ب�ضري حممد، اجلن�ضية، اجلن�ضية باك�ضتاين  العنوان : خارج الدولة وحملهم املختار مكتب 

علي ابراهيم للمحاماه دبي ديرة �ضارع بني يا�ض برج امل�ضرف الطابق رقم 14 مكتب رقم 1407 هاتف رقم 0508858805
2- رفاق بيجم، اجلن�ضية، اجلن�ضية باك�ضتاين العنوان : خارج الدولة وحملهم املختار مكتب علي ابراهيم للمحاماه دبي ديرة �ضارع بني 

يا�ض برج امل�ضرف الطابق رقم 14 مكتب رقم 1407 هاتف رقم 0508858805
3- بيبي نيالم، اجلن�ضية، اجلن�ضية باك�ضتاين العنوان : خارج الدولة وحملهم املختار مكتب علي ابراهيم للمحاماه دبي ديرة �ضارع بني 

يا�ض برج امل�ضرف الطابق رقم 14 مكتب رقم 1407 هاتف رقم 0508858805
ب�ضفته وىل طبيعى على اجواء نور، اجلن�ضية، اجلن�ضية باك�ضتاين حممد  ب�ضري  بن  حممد  �ضاقى   -4

العنوان : خارج الدولة وحملهم املختار مكتب علي ابراهيم للمحاماه دبي ديرة �ضارع بني يا�ض برج امل�ضرف الطابق رقم 14 مكتب رقم 
0508858805 رقم  هاتف   1407

العنوان : الإمارات - امارة ال�ضارقه - املنطقه ال�ضناعيه اخلام�ضه باك�ضتاين  اجلن�ضية  اجلن�ضية،  الرحمن،  زبلل  الرحمن  حبيب   -5
بالدعوى امل�ضار اإليها اأعاله املرفوعة من : امل�ضتانف : القب�ضه العاملية ملقاولت البناء ذ.م.م

نبلغك اأنه قد �ضدر �ضدك احلكم املبني اأدناه ولك احلق يف ال�ضتئناف على هذا احلكم اأمام حمكمة حمكمة ال�ضارقه الإحتادية، املحكمة 
الإ�ضتئنافية املدنية خالل مدة .... يوما ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغك بهذا الإعالن، ويف حالة عدم تقدمي ما يفيد ا�ضتئناف 

احلكم ال�ضادر خالل املدة املذكورة فاإن احلكم �ضي�ضبح قطعياً بحقك، و�ضتتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
احلكم - فلهذه الأ�ضباب ، حكمت املحكمة :- بقبول الإ�ضتئناف �ضكال ، ويف املو�ضوع .. برف�ضه وتاأييد احلكم امل�ضتاأنف ... واألزمت امل�ضتاأنفة 

بالر�ضوم وامل�ضروفات ، والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية 
املحكمة الإ�شتئنافية املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006929 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : حممود ناجح حممد م�ضعد الزيات - جمهول حمل الإقامة  
بناء على طلب املدعية : ركن ال�ضامل لتاأجري ال�ضيارات 

قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب : - الزام املدعى عليه بدفع مبلغ 3631 درهم 
 - وامل�ضاريف   الر�ضوم  لدفع  عليه  املدعى  الزام   - درهم   17585 بقيمة  املخالفات  وحتويل 
�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة 5 من قانون الإجراءات املدنية. 
ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/16 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �ضخ�ضيا او 
بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�ضر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�ضرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�ضفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/11/9   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006583 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : حمدان ح�ضن حممد علي  - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي ة / �ضهام عبدو ال�ضالح 

وعنوانه / دبي ، الق�ضي�ض ال�ضناعية رقم الهاتف : 565558010 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/24 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
ال�ضارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
3( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/4 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعـالن بالن�شـر باجلريدة الي�ميـة 

اعمـال اخلبـرة احل�شابيـة يف الدعـ�ى 750/2022 تعيني خربة
املتنازع �ض�ده الثالث / احمد جاويد عزيزى

بالإ�ض�ارة للمو�ض�وع اع�اله وعطفاً على تعيين�ا ل�جن�ة خ�ب�راء حما�ضبي�ن يف الدع�وى 2022/750 تعيي�ن 
 ،10/10/2022 بت�اريخ  املوق�رة  دبي  حمكم�ة  م�ق�ام  ع�ن  ال�ض�ادر  التمهي�دي  احل�ك�م  مبوج�ب  خ�ب�رة 
م�ضعب   / احل�ض�ابي  اخلبي�ر  يف  ممث�لة  اخلب�راء  جلن�ة  ملراجع�ة  قانون�اً  ميثلك�م  م�ن  او  ح�ضورك�م  يقت��ضي 

من�ض�ور ع�ب�ر و�ض�ائ�ل التوا�ض�ل التالي�ة : املكتب / امان�ة حما�ضبون قانوني�ون
دبي - القرهود - بناي�ة بن�ك ال�ضارق�ة - مكتب 301 - هاتف رق�م /04-2868836

court@amanacac.ae عنوان بريد الكت�روين
وذل�ك ي�وم اخلمي�ض املواف�ق 10/11/2022 يف مت�ام ال�ض�اع�ة الرابع�ة و الن�ض�ف ع�ض�راً و بخالف ذل�ك 
مراجع�ة اخلبي�ر احل�ض�ابي يف موع�د اق��ض�اه 10 اي�ام م�ن ت�اريخ ن�ض�ر ه�ذا الإع�الن وذلك لتقدمي كاف�ة و 

جمي�ع امل�ضتن�دات بخ�ض�و�ض مو�ض�وع الدع�وى.
عن جلنة اخلرباء 

اخلبري احل�شابي / م�شعب من�شـ�ر

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
الدع�ى رقم : 2882 ل�شنة 2022

لدى حمكمة : عجمان الحتادية البتدائية - الدائرة : التجارية اجلزئية
املرفوعة من : بنك ابوظبي التجاري )حاليا( - بنك الحتاد الوطني )�ضابقا( 

 contactus@lawfirmint.net: بوكالة : املكتب القانوين الدويل للمحاماة بريد الكرتوين
�ضد املدعى عليه : في�ضل عبدالرحمن علي بن علي

معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  باحل�ضور  مكلف  علي  بن  علي  عبدالرحمن  في�ضل  عليه/  املدعى 
 14/11/2022 املوافق  الثنني  يوم  ظهرا   12:00 ال�ضاعة  عقده  املقرر  امل�ضرفية  اخلربة  لإجتماع 
2882/2022 جتاري جزئي عجمان من قبل املدعي  لتقدمي دفاعك يف الدعوى املقامة �ضدك رقم 
بنك ابوظبي التجاري)حاليا( - بنك الحتاد الوطني )�ضابقا( وذلك عن طريق الت�ضال املرئي ولذلك 

0566131615 / aljabriexpert@gmail.com يجب التوا�ضل معنا على
اخلبري امل�شريف 
عدنان حممد اجلابري

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
MOJAU_2022- 0098405 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ضر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�ضيد : ابراهيم �ضعيد عبيد �ضلطان املطرو�ضي - اجلن�ضية : الإمارات، 
عبداهلل  حمد   : ال�ضيد  اإىل  وذلك   )%51( البالغة  ح�ضتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الطاحونة  )كافترييا  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف   ، الإمارات   : اجلن�ضية   - املطرو�ضي  عبداهلل  حممد 
التنمية  ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )626177( ال�ضادرة من دائرة  باأمارة  تاأ�ض�ضت  الزرقاء( 

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70626 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
MOJAU_2022- 0100282 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيدة : �ضعاد عبداهلل ح�ضني عبداهلل، اجلن�ضية م�ضر ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغه 100% و ذلك اىل ال�ضيد : احمد جمال ال�ضيخ 
ال�ضارقة  باأمارة  تاأ�ض�ضت  الرخ�ضة )مطعم فالفل ومنقو�ضه( والتي  - اجلن�ضيه �ضوريا يف 
بال�ضارقة.  القت�ضادية  التنميه  دائرة  من  ال�ضادرة   )742217( رقم  رخ�ضة  مبوجب 

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

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
MOJAU_2022- 0100329 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
باك�ضتان يرغب يف  ، اجلن�ضية  ال�ضيد/ حممد يعقوب خان عبدالقيوم  باأن  ليكن معلوما للجميع 
البيع والتنازل عن ن�ضبة 50% من كامل ح�ضته البالغه 100% وذلك اإىل ال�ضيد : �ضهاب تربل 
بيدكابل عزيز بار ابورت - اجلن�ضية الهند، و يرغب يف البيع والتنازل عن ن�ضبة 50% من كامل 
ح�ضته البالغه 100% و ذلك اىل ال�ضيد : برانام ايرمباىل براكا�ضان ايرامبايل - اجلن�ضية الهند 
يف الرخ�ضة امل�ضماة )ور�ضة فردو�ض للحدادة( والتي تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم 
)217256( ال�ضادرة من دائرة التنميه القت�ضادية بال�ضارقة، تعديالت اخرى : خروج �ضريك/ 
�ضركاء - ودخول اآخر/ اآخرين - تغيري ال�ضكل القانوين من وكيل خدمات اىل ذ م م - تنازل �ضاحب 
الرخ�ضة لأخر.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 
2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

                       يف التنفيذ رقم454/2021/207 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�ضوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوي رقم 1601 / 2019 جتاري كلي بعد ان ا�ضبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي
طالب التنفيذ البنك العربي املتحد - واآخرون

اأب��و بكر �ضامل حممد احلامد  اإم��ارة دبي - دي��ره -�ضارع بني يا�ض -رق��ة البطني - �ضارع رقم 17 -ب��رج ال�ضاملية -معر�ض ملك  عنوانه 
-رقم مكاين )3104794573( - هاتف: 042220181 فاك�ض: 042274309 متحرك: 0566366353 -مكاين 3104794573 - وميثله حممد 

عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي
البناء  ���ض.ذ.م.م. 2- بنك الم��ارات دبي الوطني )���ض.م.ع( 3- �ضركة الدانوب لتجارة مواد  اإعالنهم 1- �ضيمك�ض توب مك�ض  املطلوب 
)ذ.م.م( 4- وولف كران ارابيا ) ذ م م ( فرع دبي  5- حممد داود للتجارة �ض.ذ.م.م 6- نرياج براكا�ض تيفاري  7- �ضركة بور�ضالن )ذ.م.م(   
8- فينكاتي�ضواران كوتيموتو  9- مان ليفت ميدل اي�ضت )���ض.ذ.م.م( 10- هارد بلوك فاكتوري )���ض.ذ.م.م( 11- هارد بريكا�ضت بلدجن 
�ضي�ضتمز )�ض.ذ.م.م(   12- �ضديق �ضوهال للنقل الربي العام �ض.ذ.م.م 13- فريكو �ضوتريز اند �ضتنج �ضي�ضتم�ض اإم اإي ال�ضناعية �ض ذ.م.م 
14- البحار ال�ضبع لل�ضناعات احلديدية )�ض ذ.م.م( 15- باورمك خلدمات الكهروميكانيكية )�ض.ذ.م.م( 16- �ضيد حميد ر�ضا �ضيد ر�ضا 

ها�ضمي يزدي 17- �ضودو يادف هوباي يادف 18- جون�ضون ارابيا )�ض . ذ. م. م(  - �ضفتهم : حاجر �ضابق
مو�ضوع الإعالن نعلنكم بانه مت احلجزعلى العقار الذي �ضبق حجزه ل�ضاحلكم : رقم الر�ض 407 - جتارية - جممع دبي لالإ�ضتثمار 
الثاين - م�ضاحتها 3000.01 م يف امللف املاثل وا�ضراك احلجز يف احلجز املاثل وفاًء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا 

&S_DATE  جاء به ونفاذ مفعوله قانونا . بناءا على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021
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العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6691/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2022/720 جتاري م�ضارف جزئي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )270156.02( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع بور�ضعيد - مبنى قرية رواد العمال - �ضقة مكتب 

911 - بجوار دوار ال�ضاعة
املطلوب اإعالنه : 1- عمران حممد كرمي عبداهلل كرم - �ضفته : منفذ �ضده

املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�ضوع 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )270156.02( وق��دره  به 
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدع�ى رقم:969/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410

ن�ضبة  اىل  بال�ضافة  دره��م   )117.598.88( وق��دره  مالية مببلغ  دع��وى مطالبة  لئحة   : الدعوى  مو�ضوع 
1% �ضهريا من قيمة اق�ضاط الجرة التي تدفع بعد تاريخ ا�ضتحقاقها مبدة تزيد عن �ضبعة ايام والفائدة 

القانونية بن�ضبة 12% عن هذه املبالغ. 
املدعي:م�ضرف ال�ضارقة ال�ضالمي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مكتب ال�ضهالوي وم�ضاركوه للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية 
الكائن بامارة دبي - �ضارع حممد بن را�ضد بوليفارد برج بوليفارد بالزا 2 - مكتب 1903

املطلوب اإعالنه :  1- فرائد عبد كاظم  -  �ضفته : مدعي عليه 
ال��دع��وى وم��و���ض��وع��ه��ا لئ��ح��ة دع���وى مطالبة م��ال��ي��ة مببلغ وقدره  اأق����ام عليك  م��و���ض��وع الإع����الن :  ق��د 
تاريخ  بعد  تدفع  التي  الج���رة  اق�ضاط  قيمة  م��ن  �ضهريا   %1 ن�ضبة  اىل  بال�ضافة  دره��م   )117.598.88(
ا�ضتحقاقها مبدة تزيد عن �ضبعة ايام والفائدة القانونية بن�ضبة 12% عن هذه املبالغ - وحددت لها جل�ضة 
يوم الثالثاء  املوافق  2022/11/15  ال�ضاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�ضة  او م�ضتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70545

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اعالن بالن�شر        

 4833/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �ضده : 1- ادوارد كودي الك�ضندر البريت  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :مو�ضى لتاأجري ال�ضيارات ذ.م.م 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )25112( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة القانونية 

وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
ال�ضاعة 09:00 �ضباحا يف قاعة  املوافق 2022/11/14  وح��ددت لها جل�ضة يوم الثنني 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
 اعالن حكم بالن�شر

322/2021/845 ا�شتئناف عقاري  
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل حمكوم عليهما/1- اإكزكتيف هولدينج ليمتد 2- ترانة خواجة نوري 
جمهويل حمل القامة

مبا ان حمكوم له : عبداللطيف هادف - وميثله : جو�ضلني �ضبلي خري اهلل
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2022/8/26 يف الدعوى املذكورة 

اعاله ل�ضالح بي�ضرح طبقا لالجراءات
حكما مبثابة احل�ضوري قابال للطعن خالل �ضتني  يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 
اآل مكتوم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد  ال�ضمو  هذا الع��الن �ضدر با�ضم �ضاحب 

حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 70459

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  10882/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230
امل�ضرق  بنك  عن  وال�ضادر   )000001( رقم  له  املرجتع  ال�ضيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�ضوع 

بقيمة )50.000.00( درهم  .
طالب التنفيذ : بنك امل�ضرق �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�ضعيد - ديره - دبي - مبنى برج نوف - �ضقة 1002
املطلوب اإعالنه : 1- جيمي كاتو فليكوديل او�ضيف كورياكو�ض كوريان - �ضفته : منفذ �ضده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�ضوع الإعالن : قد 
به وقدره )50000.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4527/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230

درهم   )400000( بقيمة   )700114( رق��م  له  املرجتع  ال�ضيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�ضوع 
اربعمائة درهم واملبلغ الجمايل بالر�ضوم )405535  .

طالب التنفيذ : علي احمد ال�ضيد �ضالح
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى بناية اركيدا - �ضقة الثالث 306 - 

بجوار حمطة مرتو جي جيكو
املطلوب اإعالنه : 1- حممد �ضيد عبداهلل قطب - �ضفته : منفذ �ضده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�ضوع الإعالن : قد 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )411070(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6760/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع له رقم )000022( وال�ضادر عن بنك دبي التجاري بقيمة 

)778430( درهم  .
طالب التنفيذ : علري�ضا حم�ضن ال كثري

ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام����ارة دب���ي - الثنية ال��ث��ال��ث��ة - ف��ي��ال 216 - ال��ط��اب��ق الر���ض��ي - ���ض��ارع م��ع��ني ال��راب��ع - 
مكاين:1536375399

املطلوب اإعالنهما : 1- علري�ضا مري علمي 2- هوم ليف لتجارة مواد البناء ذ.م.م - �ضفتهما : منفذ �ضدهما
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�ضوع 
، وعليه  املحكمة  الر�ضوم خلزينة  املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ  اأو خزينة  التنفيذ  )778515( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  10252/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230

امل�ضرق  بنك  عن  وال�ضادر   )000001( رقم  له  املرجتع  ال�ضيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�ضوع 
بقيمة )315.000.00( درهم  .

طالب التنفيذ : بنك امل�ضرق �ضركة م�ضاهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�ضعيد - ديره - دبي - مبنى برج نوف - �ضقة 1002

املطلوب اإعالنه : 1- حممد �ضعد ابراهيم خليف - �ضفته : منفذ �ضده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�ضوع الإعالن : قد 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )315000(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5919/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيكات املرجتعة ارقام )287839و287838و287840و287841( 
وال�ضادر عن بنك اخلليجي فرن�ضا بقيمة )1842178( درهم  .
طالب التنفيذ : �ضركة املها الدولية لتجارة مواد البناء ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الق�ضي�ض ال�ضناعية الثالثة - �ضربة رقم 9 - ملك حكومة دبي
املطلوب اإعالنهما : 1- كمال ح�ضنى ح�ضن خواجة 2- �ضركة كمال خواجة ملقاولت البناء ذ.م.م 

- �ضفتهما : منفذ �ضدهما
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�ضوع الإعالن : قد 
، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  به وقدره )1847903( درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  234/2022/204 تنفيذ �شرعي 
املنظورة يف:دائرة تنفيذ الحوال الثانية رقم 281

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2012/586 احوال نف�ض م�ضلمني احوال نف�ض 
م�ضلمني ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )121857( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف  .

طالب التنفيذ : �ضيلفيا عبدالوهاب �ضعيد الهندي
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع �ضارع م�ضت�ضفى املكتوم - مبنى بنايات العو�ضي - �ضقة 

�ضقة رقم 11
املطلوب اإعالنه : 1- ح�ضام الدين حممد راجي اجلبور - �ضفته : منفذ �ضده

ال�ضادر  املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�ضوع 
املنفذ يه وقدره  املبلغ  اح��وال نف�ض م�ضلمني ب�ضداد  اح��وال نف�ض م�ضلمني  يف الدعوى رقم 2012/586 
)121857( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    

 يف  الطعن رقم:876/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:الدائرة التجارية الثانية - متييز رقم 547

اىل  واحالته  فيه  املطعون  احلكم  ونق�ض  ومو�ضوعا  �ضكال  الطعن  قبول   : الطعن  مو�ضوع 
حمكمة ال�ضتئناف ل�ضدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �ضده 

بالر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. 
الطاعن : بنك م�ضر - فرع دبي

عنوانه : المارات - امارة دبي - بور�ضعيد - ديره - دبي - مبنى مبنى �ضيتي اأفينيو - مقابل 
فندق ديرة �ضيتي �ضنرت - وميثله:خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي

املطلوب اإعالنهما : 1- بو�ضكو )مكتب متثيل(  2- اأ�ضوين ناريندرا لودها �ضفتهما - مطعون 
�ضدهما - مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب 
عليكم احل�ضور اىل حمكمة التمييز جل�ضات التقا�ضي عن بعد وذلك للرد �ضحيفة الطعن 

املتقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة    التمييز
70021 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  853/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم 228
بال�ضتئناف  واملعدل  كلي  مدين   2020/137 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 
للر�ضوم  �ضامال  دره��م   )8267123.65( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد  م��دين،  ا�ضتئناف   2021/652 رقم 

وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : �ضركة بورين لتجارة املعدات الهند�ضية ذ.م.م

عنوانه:امارة ال�ضارقة - اخلان - �ضارع املجاز 3 - مبنى الغامن لالعمال - مقابل برتوفاك
وميثله:ابراهيم حممد علي حداد

ل�ضت�ضارات  معاينه  موؤ�ض�ضه  مالك  ب�ضفته  العقيل  عبداهلل  بن  حممد  بن  خالد   -1  : اإعالنه  املطلوب 
اجلودة واملعايرة والتقيي�ض - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   )8267123.65(
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6773/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 543/2022 نزاع جتاري، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )41484.27( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : جا�ضتفايد للحلول التقنية ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع بور�ضعيد - مبنى بناية البيزني�ض بوينت - �ضقة 101
املطلوب اإعالنه : 1- ا�ضناد ملقاولت الأبنية �ض.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

املنفذ به  املبلغ  اع��اله وال��زام��ك بدفع  امل��ذك��ورة  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  مو�ضوع الإع��الن : قد 
وقدره )41484.27( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3998/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/985 جتاري كلي، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )3215( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : امارجيت كور �ضودهي

عنوانه:امارة دبي - ال�ضفوح 2 - فيال رقم 31 - جممع املريا - �ضارع امليزان - رقم مكاين:1558277843 
- هاتف:0569747695

املطلوب اإعالنهما : 1- او�ضا راجيف كومار تيواين 2- �ضركة �ضي تران�ضفري خلدمات ال�ضحن �ض.ذ.م.م 
- �ضفتهما : منفذ �ضدهما

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3215( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  454/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1601 جتاري كلي، بعد ان ا�ضبح احلكم قابال للتنفيذ 
اجلربي .

طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �ضارع بني يا�ض - رقة البطني - �ضارع رقم 17 - برج ال�ضاملية - معر�ض ملك ابوبكر �ضامل 
حممد احلامد - رقم م��ك��اين:3104794573 - هاتف 042220181 - ف��اك�����ض:042274309 - م��ت��ح��رك:0566366353 - 

مكاين:3104794573
املطلوب اإعالنه : 1- جلوبال جرين بريدج �ض.م.ح )حاليا( جيهان جرين ولز م.م.ح )�ضابقا( ب�ضفتها كفيل �ضامن 

ملديونية جلوبال جرين بريدج للمقاولت �ض.ذ.م.م - فرع دبي - �ضفته: منفذ �ضده
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد  اخ��ط��ارك��م  ب���ت���اري���خ:2022/11/3  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  ق���ررت حمكمة   : الإع���الن  مو�ضوع 
)6102348( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار على العقار رقم الر�ض 407 جتارية جممع دبي 
152/2 من  رقم  للمادة  ملقت�ضيات  وفقا  املزايدة  بطريق  لكم  العائدة   - م  م   3000.01 م�ضاحتها   - الثاين  لال�ضتثمار 

الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية رقم 75 ل�ضنة 2018 وتعديالته.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 

اعالن بالن�شر        
 2346/2022/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- بيفر جلف للمقاولت �ض.ذ.م.م   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�ضركة كوين ميدل اي�ضت ذ.م.م

وميثله:ح�ضني علي ح�ضن علي البناي 
املدعي  بالزام  ب��ت��اري��خ:2022/10/27  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  فقد  اداء  امر  ا�ضت�ضدار  طلب 
وت�ضعمائة  ال��ف  وثمانون  وثمانية  مائتان  دره��م   )288.981.00( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
وواحد وثمانون درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام وبالر�ضوم 
وامل�ضاريف ورف�ضت طلب النفاذ املعجل - ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ضتئنافه بح�ضب الحوال 

وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اعالن بالن�شـر 

مدين م   2016 ل�شنة  يف ال�شتئناف رقم 1355 
اإىل امل�ضتاأنف �ضده : احل�ضني و�ضركاه لال�ضت�ضارات الهند�ضية 

نعلمكم باأن امل�ضت�اأنف : عائ�ضة عبداهلل حممد رحمة
قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر يف الق�ضية املدنية رقم 4276 ل�ضنة 2015 مدين ال�ضارقة 
وقد حتدد لنظره جل�ض���ة م - يف متام ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحاً مبقر هذه املحكمة )عن 

بعد( اأمام الدائرة املدنية الأوىل بتاريخ 21/11/2022 املوافق يوم الثنني. 
لذا يرجى التف�ضل باحل�ضور اأو من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف حالة غيابكم 

فاإن املحكمة �ضتبا�ضر نظر ال�ضتئناف وفقاً لأحكام القانون.
ملحوظ�ة : ين�ضر هذا الإعالن على نفقة امل�ضتاأنف دون اأية م�ضوؤولية على املحكم�ة جت�اه 

حق�وق الغي�ر.
رئي�س قلم الكتاب 

اأمني ال�شر اأمل املازمي

         دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  

حمكمة ال�شارقة ال�شتئنافية الحتادية

70392

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعـــــــــــــــــــــالن 

T21041493271022 امل��ش�ع : تطابق ا�شم
املقدم من/بريتي �شينغ

تعلن حمكمة عجمان ال�ضرعية تقدمت اإلينا/ بريتي �ضينغ - هندية اجلن�ضية 
من  ال�ضادرة   784197697105860 بالرقم  هوية  بطاقة  حتمل 
المارات للهوية بطلب تطابق ا�ضمها يف بطاقة هويتها وا�ضمها يف جواز �ضفرها 
القدمي بال�ضم بريتي �ضا�ضديفا بالرقم E0063711 ال�ضادر من الهند واأن 
ال�ضمان ل�ضخ�ض واحد. فمن لديه اأي اعرتا�ض على هذا الطلب احل�ضور اإىل 
ن�ضر  تاريخ  ال�ضخ�ضية خالل مدة خم�ضة ع�ضر يوما من  الأحوال  رئي�ض قلم 

هذا الإعالن لإبداء اأ�ضباب اعرتا�ضه.
قا�شي مبحـكـمـة عجمــان ال�شرعيـة
ال�شديق جابر الطاهر

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة اأم القي�ين الإحتادية 
املرجتعة  ال�شيكات   UAQCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000406/ 

اإىل املنفذ �ضده : �ضرينيفا�ضان �ضامراج �ضامراج - العنوان : بالن�ضر 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم �ضد ل�ضالح 

املنفذ علي حممد حجي القبي�ضي ، اجلن�ضية الإمارات العربية  املتحدة  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي 3924.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
اأم القي�ين الإحتادية
حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
MOJAU_2022- 0099561 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن تنازل

بني  الرخ�ضه  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  كاتب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 
بور، هوية  الرحمن �ضمعى  الطرف الول : حممد حممود عبد  املذكوره من  الطراف 
البالغة  ح�ضته  كامل  عن   ، البحرين   : اجلن�ضيه   784195586930968  : رقم 
100% اىل الطرف الثاين : اأحمد حممد حممود عبد الرحمن �ضمعى بور هوية رقم 
: 7847200138570294 اجلن�ضيه : البحرين بال�ضم التجاري )خمبز احلاره( 
 - القت�ضاديه يف خورفكان  التنمية  دائرة  واملرخ�ض من  تنور(  الرخ�ض )خمبز  ن�ضاط 
دائرة  ال�ضارقة رخ�ضة جتاريه رقم : 241166 ال�ضادرة بتاريخ : 1990/01/22 يف 
التنازل  على  بالت�ضديق  العدل  الكاتب  �ضيقوم  وعليه  بخورفكان  القت�ضادية  التنمية 

بعد انق�ضاء 14 يوم من تاريخ ن�ضر هذا العالن
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اإعالن بيع / تنازل 

ليكن معلوما للجميع باأن �ضركة البطحاء للتجارة وال�ضناعة ذ م م،  ترغب 
الفردية  املوؤ�ض�ضة  يف   )%100( البالغة  ح�ضتها  كامل  عن  التنازل  يف 
 726270 )�ضركة امل�ضاريع العامة - مركز اخلدمة( رخ�ضة مهنية رقم 
اىل جمموعة البطحاء للتجزئة واملنتجات املنزلية ذ م م، وعمالبن�ض املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم 
الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021 العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
اعالن قرار الأداء بالت�شليم

يف اأمر الأداء رقم 06/02792/2022/ جتاري اإيجارات
اإىل املطلوب �ضده اأمر الأداء / اآت�ض ايه ام انرتنا�ضونال للو�ضاطة العقارية

العنوان : اإمارة دبي - منطقة بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - بناية فندق فريمونت دبي - بجوار حمطة مرتو املركز 
التجاري العاملي - مكتب رقم )2502(

مبا اأن طالب الأمر / �ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن خليفة بن زايد ال نهيان )مكتب( وعنوانه : �ضارع ال�ضيخ زايد 
 DUBAI دبي فندق فريمونت الطابق الرابع مكتب �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن خليفة بن زايد ال نهيان -

اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - فندق فريمونت -  وجمموعة ا�ض بي كي �ضبكرتوم العقارية )ذ.م.م( وعنوانه : 
الطابق 4 - مكتب ال�ضيخ �ضلطان بن خليفة بن زايد اآل نهيان دبي 

قد حت�ضل على قرار بتاريخ : وحيث ان القانون ن�ض على اأنه يجوز اإ�ضتئناف هذا القرار خالل 15 يوم من تاريخ 
الن�ضر، نعلنكم بالقرار لي�ضبح نهائي مبرور تلك املدة دون الطعن عليه

منطوق القرار : 
وحتى   2020/10/1 من  للفرتة  درهم   117042 مبلغ  الإيجار  بدل  باقي  ب�ضداد  �ضده  املطلوب  اإلزام   -

 2021/12/30
- اإلزام املطلوب �ضده بالر�ضوم وامل�ضاريف.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13694 بتاريخ 2022/11/10 
 اإخطار عديل بال�فاء 

MOJAU_2022- 0074562 رقم املعاملة
اخطار عديل لل�فاء مببلغ 64250 درهم

اخطار عديل بالوفاء
املخطر ال�ضيد / عا�ضم ا�ضامه حم�ضن الدويكات - اجلن�ضية : الأردن ويحمل بطاقة هوية رقم )198064848264 784( ب�ضفتي وكيال لل�ضيد/ ا�ضي�ض 
دائرة  من  ال�ضادرة   )213777( الرخ�ضة  رقم  ذ.م.م(  للعقارات  امل�ضرقة  ال�ضم�ض  )م�ضاريع  امل�ضماه  الرخ�ضة  ومدير  �ضريك  ب�ضفته  خوب�ضانداين،  هاري�ض 

التنمية القت�ضادية - العنوان/ ال�ضارقة - املجاز خلف �ضارع كورني�ض البحرية - هاتف رقم )0552314151(
املخطر اليه : نيفني ح�ضام دروي�ض - اجلن�ضية �ضوريا - وعنوانها / دبي - �ضارع ال�ضايل - بجانب منطقة تيليكوم دبي - عيادة اوقال لطب ال�ضنان ذ.م.م

الهاتف : 043400900 - 0508852979
املو�ضوع : اخطار بالوفاء ب�ضداد مبلغ وقدره 64250 درهم اماراتي

)اأربعة و�ضتون الفا ومائتان وخم�ضون درهم(
حيث انه بتاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيكات توجه املخطر ل�ضرفه اإل اأنه ارتد دون �ضرف لغلق احل�ضاب - ال�ضيك الول 7/1/2017 ال�ضيك رقم 000066 م�ضحوبة 
على م�ضرف المارات ال�ضالمي مببلغ وقدره 17500 درهم )�ضبعة ع�ضر الف وخم�ضمائة درهم( ل�ضالح املخطر، ال�ضيك الثاين 7/10/2016 - ال�ضيك 
رقم 000062 م�ضحوبة على م�ضرف المارات ال�ضالمي مببلغ وقدره 17500 درهم )�ضبعة ع�ضر الف وخم�ضمائة درهم( ل�ضالح املخطر - ال�ضيك الثالث 
: : 7/7/2016 - ال�ضيك رقم 000065 م�ضحوبة على م�ضرف المارات ال�ضالمي مببلغ وقدره 17500 درهم )�ضبعة ع�ضر الف وخم�ضمائة درهم ( 
ل�ضالح املخطر - ال�ضيك الرابع : 9/3/2017 - ال�ضيك رقم 000072 م�ضحوبة على م�ضرف المارات ال�ضالمي مببلغ وقدره 8750 درهم )ثمانية 
اآلف و�ضيلة وخم�ضون در هم ( ل�ضالح املخطر - ال�ضيك اخلام�ض 15/10/2016 - ال�ضيك رقم 000064 م�ضحوبة على م�ضرف المارات ال�ضالمي مببلغ 
وقره ال�ضمري )ثالثة اآلف درهم( ل�ضالح املخطر. وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ضتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا 
ولكن دون جدوى،  لذلك ، فاأننا نخطركم ب�ضرورة �ضداد قيمة ال�ضيكات املذكورة اعاله يف ذمتكم خالل خم�ضة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �ضن�ضطر لتخاذ 

الإجراءات 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�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
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 اإخطار عديل بال�فاء 

MOJAU_2022- 0087347 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ درهم

املخط�ر : ق�ضر ال�ضهد للعقارات وميثلها ال�ضيد : عبداهلل حممد عبدالرحمن حاجى البلو�ضي - اجلن�ضية : الإمارات 
العربية املتحدة، ))ب�ضفته )مالك((،  العن�وان : ال�ضارقة - امل�ضلى - خلف �ضارع اإبراهيم حممد املدفع )مكتب رقم 
العبيديل  احمد حممد عبداهلل  بوكالة   ،0555575758  : املتحرك  الهاتف  حممد،  حممد  وليد  ملك   )6(
املخطر اإليه : هاين م�ضطفى ابراهيم الغريب - اجلن�ضية : م�ضر، العن�وان : ال�ضارقة - القا�ضمية - بناية القا�ضمية 
الريف  البناية خمرب  اأ�ضفل  - )يوجد  �ضقة رقم)805(  يزيد(  بن  رافع  �ضارع  العوام مع  بن  الزبري  �ضارع  )تقاطع 

ال�ضامي(( الهاتف املتحرك : 0528551330 - 0528551330،
مو�ضوع الإخطار: اإخطار عديل للوفاء مببلغ وقدره )2100( الفان ومائة درهم

الوق�ائ�ع :• حيث اأن املخطر اإلي�ه ق�د حرر ل�ضالح املخطر �ضيك رقم )961490( بقيمة )2100( الف�ان ومائة 
ال�ضيك  اإرجاع  اأنه مت  2022/04/8، حيث  بتاريخ  واملحرر  ت�ضارترد  �ضتاندرد  على  وامل�ضحوب  درهم فقط ل غري 
لكن دون  وتكراراً  الودية مراراً  بالطرق  اإليه  املخطر  ال�ضيك من  املخطر حت�ضيل قيمة  • حاول  )احل�ضاب مغلق(، 
جدوى، • بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اإليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�ضيك يف فرتة اأق�ضاها خم�ضة اأيام من تاريخ 
اإ�ضتالمه الإخطار واإل �ضوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لذلك، وعليه يلتم�ض املخطر من �ضعادة الكاتب العدل 

بال�ضارقة اإخطاركم بهذا ر�ضمياً،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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•• ال�شارقة-الفجر:

ن��دوة وكل  وك��ل  ور���ض��ة  ك��ل  اأ�ضئلة عميقة تثريها 
يف  للكتاب  ال���دويل  ال�����ض��ارق��ة  معر�ض  يف  فعالية 
13 نوفمرب  41، والتي ت�ضتمر حتى  ال�  ن�ضخته 
اجلاري، حيث يحفل هذا احلدث الثقايف الدويل 
التي  والثقافية  الفكرية  اجلل�ضات  من  بالعديد 

تناق�ض موا�ضيع مرتبطة بالكتاب واحلياة،
 ومن ذلك جل�ضة “�ضغف القراء واأذواقهم”، التي 
الزرعوين،  اأ�ضماء  الإماراتية  الكاتبة  ا�ضت�ضافت 
ورئي�ض حترير جملة “اأخبار الأدب امل�ضرية عالء 

عبد الهادي، 
والروائية  الرفاعي،  حديزة  النيجريية  والكاتبة 
هم�ضة  اجلل�ضة  واأدارت  ج��اردن��ر،  ليزا  الأمريكية 

يون�ض.

�سخب اإيجابي
وق���ال الإع��الم��ي ع��الء ع��ب��دال��ه��ادي: “اإن �ضغف 
املعار�ض  ه��ذه  مثل  م��ن  يتولد  احلقيقي  ال��ق��راء 
الحرتافية ال�ضاخبة باملعرفة”، م�ضيداً مبعر�ض 
باحلياة  ي�ضج  كمكان  للكتاب،  ال���دويل  ال�ضارقة 
الكتاب،  وه��و  الإن�����ض��ان  ينتج  م��ا  ب��اأب��دع  ويحتفي 
طارحاً �ضوؤال الأذواق والتغريات التي طراأت بفعل 
»اإق���راأ« تقراأ،  اأم��ة  اأن  الو�ضائط اجل��دي��دة م��وؤك��داً 
القراءة  ت��راج��ع  ح���ول  النمطية  ات��ه��ام��ات  ن��اف��ي��اً 
اأن ث��م��ة ج��ي��ل قارئ  ال��ع��رب��ي، وم���وؤك���داً  يف ع��امل��ن��اً 
رف���ع �ضقف  ن��ح��ت��اج  ل��ك��ن  ل��ك��ل ج��دي��د،  ومتعط�ض 

الإبداع، والنفتاح على خمتلف الثقافات.

ك��م��ا حت���دث ع��ب��دال��ه��ادي ع��ن ال�����ض��ك��ل واملحتوى 
وت��وج��ه��ات اجلمهور  ال��ق��راء  �ضلوك  واأث��ره��م��ا يف 
�ضغل  اأم���ر  اأن���ه  الق��ت��ن��اء، م�ضيفاً  وحت��ف��ي��زه على 
اه��ت��م��ام ال��ن��ا���ض، ح��ي��ث ال��ت�����ض��وي��ق اأ���ض��ب��ح يحدد 
القيمة  تبقى  ل��ك��ن  اأح��ي��ان��اً،  اجل���اذب���ة  ال��ع��ن��اوي��ن 
املتخ�ض�ضني،  النقاد  براأي  ثابتة  للكتابة  الفعلية 
ول��ل��ج��م��ه��ور اع��ت��ب��ارات��ه الأخ����رى غ��ري اخلا�ضعة 

للقيا�ض.

اأجيال واأذواق 
اأ���ض��م��اء الزرعوين  ال��ك��ات��ب��ة الإم���ارات���ي���ة  و���ض��م��ت 
بخري،  القراءة  “اإن  وقالت:  لعبدالهادي  �ضوتها 
الأحيان”،  م��ن  ك��ث��ري  يف  ذوات���ن���ا  جن��ل��د  ك��ن��ا  واإن 
وقدمت تف�ضيالت وفوارق بني الأزمنة والأجيال 

قبل  من  النظري  املنقطع  والهتمام  والو�ضائل، 
اأج���ي���ال ال���ي���وم ب��ك��ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اخل��ي��ال العلمي 
ق�ض�ض  وكاتبة  اأوًل  كجدة  جعلها  ما  والف�ضاء، 
اأحفادها  م��ع  ال��ت��وا���ض��ل  تفكر يف  ث��ان��ي��اً  الأط��ف��ال 
وف��ه��م ع��وامل��ه��م والق������رتاب م��ن��ه��ا، وال��ب��ح��ث عن 
حمولت ق�ض�ضية م�ضوقة مليئة بالقيم والدرو�ض 
ي�ضتطيع اأطفال اليوم تقبلها وقراءتها دون ملل، 
م�ضيفًة اأن اأطفال الأم�ض كان با�ضتطاعتهم قراءة 
اليوم،  اأمر ي�ضتحيل  ق�ضة من مئة �ضفحة، وهو 

نتيجة لق�ضر النف�ض وامليل ملا هو ب�ضري.

جتربة نيجريية
وحتدثت الكاتبة النيجريية حديزة الرفاعي عن 
الذي  وم��ا  النيجريي،  الأدب  لتجربة  منظورها 

النيجريية يف  الرواية  اأن  ال�ضباب، موؤكدًة  يريده 
مرتبطة  جوهرية  موا�ضيع  تناولت  م��ا  مرحلة 
عن  يبحثون  اليوم  القراء  لكن  والف�ضاد،  بالعرق 
اأكرث ارتباطاً باخليال، م�ضيفًة  موا�ضيع جديدة 
اإىل مزيد من  النيجريي بحاجة  الطفل  اأدب  اأن 
الإ�ضهام يف جمالته، ويكاد يكون قلياًل، وما تزال 
اأنه من حق اأطفال  بطلته طفلًة �ضقراء، يف حني 
ومن  ي�ضبهونهم  اأبطال  عن  ي��ق��راأوا  اأن  نيجرييا 

وحي بيئتهم. 
يرتبط  الأم��ر  نف�ض  اأن  اإىل  الرفاعي  اأ�ضارت  كما 
فاأغلب  نيجرييا،  يف  وال��ت��ن��وع  بالثقافات  اأي�����ض��اً 
يف  م�ضلمة  اأقلية  توجد  بينما  جنوبيون،  الكتاب 
ال�����ض��م��ال ل ي��ع��رف ال��ن��ا���ض ال��ك��ث��ري ع��ن ثقافتها، 
وانحازت الرفاعي اإىل اأهمية �ضكل الكتاب يف جذب 

القراء مو�ضحة بع�ض التجارب يف هذا الأمر.

امل�سمون اأواًل
وق��ال��ت ال��روائ��ي��ة الأم��ريك��ي��ة ل��ي��زا ج��اردن��ر، اإنها 
قبل  ال�ضكل  نظرية  م��ع  نهائياً  تتفق  ل  ككاتبة 
اأن يظل جوهر  امل�ضتطاع  امل�ضمون، وحت��اول قدر 
احل��ك��اي��ة ه��و امل��ح��دد الأول ل��ك��ل م��ا ي��ج��ري من 
اأن  الكتاب، مبينًة  تغيريات لحقة قد تطراأ على 
هناك اأحداثاً مهمًة تروى وتكتب لأن الق�ضة لها 
تاأثري، رغم توجهات �ضوق املتعة والرتفيه، وعلينا 
اأن نتعامل مع هذا الأمر، وكذلك تاأثريات مواقع 
اأن  الكتاب  على  اأي�ضاً  التي  التوا�ضل الجتماعي، 
يركبوا موجتها، فهي نا�ضر قوي لهذه الق�ض�ض، 

ومتابعيها عن�ضر اأ�ضا�ضي يف الق�ضة ور�ضالتها.

�سمن جل�سات معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب الـ 41

�ضغف القراء واأذواقهم تثري اأ�ضئلة حول �ضكل وحمتوى الكتاب

•• الفجر : اأ�شامة عبد املق�شود

اأكد �ضعادة حمد حمدان بن حميد املطرو�ضي”حمد 
العود” رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية عجمان للفنون 
الهتمام  على  اجلمعية  حر�ض  وامل�ضرح،  ال�ضعبية 
ب��امل��واه��ب وا���ض��ت��ق��ط��اب امل��ب��دع��ني يف امل��ج��ال الفني 
والأدب��ي، ومتكني املوهوبني من ممار�ضة هواياتهم 
الفنية، و�ضقل مواهبهم وتبادل اخلربات للحفاظ 
اإىل  على الفلكلور ال�ضعبي لدولة الإم��ارات، م�ضرياً 
واإرثها  ال�ضعوب  م���راآة  تعترب  ال�ضعبية  الفنون  اأن 
دورها  العامل، ومن منطلق  به  تباهي  التى  الثقايف 
مو�ضيفية  ف��رق��ة  اجلمعية  اطلقت  فقد  املجتمعي 
جديدة ت�ضم الألت املو�ضيقية احلديثة بالالإ�ضافة 

اإىل اآلت الإقاع والألت النحا�ضية، مع احلفاظ على 
الهوية الإماراتية والعربية كنمط حياة.

وم����ن ج��ان��ب��ه اأ����ض���ار غ��ري��ب خ��ل��ي��ف��ة احل��ن��ف مدير 
املوؤلف  م��ن  مكونة  اجل��دي��دة  الفرقة  اأن  اجلمعية، 
واملو�ضقار حممد زين العابدين، احلائز على جائزة 
مهرجان الأغنية العربية يف تون�ض، �ضعيد عبداهلل 
كمان،  ع��ازف  غناوة  عماد  �ضاك�ضفون،  ع��ازف  �ضعيد 
ا����ض���رف حم��م��د ع��ث��م��ان ع�����ازف ب���ي���ز، م���ع���اذ اجلاك 
عازف كمان، مالك ناجي عازف درامز، بهاء الدين 
عازف  �ضالح  حممد  ح�ضونة   ) اي��ق��اع   ( عبدالغني 
جيتار، حممد عبدالقادر ) فنان ( حممد �ضالح ) 
فنان ( ادري�ض اب�ضيبة ) فنان ( عازف جيتار واإبراهيم 
كجونكا.واأ�ضاف غريب احلنف اأن اجلمعية اأ�ضافت 

جديدة  فنية  اإ�ضافة  لتكون  اجلديدة  الفرقة  ه��ذه 
الليوا،  ال��ع��ي��ال��ة،  م��ث��ل  امل���وج���ودة  ال�ضعبية،  ل��ل��ف��رق 
الهبان، اندميا، الرواح، النوبان واحلربية، وحتر�ض 
اجلمعية دائما على ا�ضتمرارية الفرق ال�ضعبية ملا لها 
من اأثر طيب يف نفو�ض الن�ضئ، ف�ضال عن وجودها 
املحلية،  والفعاليات  امل��ح��اف��ل  جميع  يف  با�ضتمرار 
ال�ضعبية  فالفرق  والأعرا�ض،  املعار�ض  يف  وامل�ضاركة 
القدمية ومن��وذج حي  بالأحلان  الغني  ال��رتاث  هى 
اأع�ضاء  املجتمع.واأعرب  يف  والبهجة  الفرحة  ملعنى 
الفرقة اجلديدة عن امتنانهم و�ضعادتهم بع�ضوية 
اجل��م��ع��ي��ة، جم���ددي���ن ال���وع���د ب����اأن ي��ك��ون��وا ا�ضافة 
لتحقيق  جهدهم  ق�ضاري  وب��ذل  ال�ضعبية،  للفنون 

اخلطة ال�ضرتاتيجية وتوجيهات جمل�ض الإدارة.

•• ال�شارقة -الفجر:

اأم�ض  الإم������ارات جل�ضة ح��واري��ة  ت���راث  ن���ادي  ن��ظ��م 
التطور  الن�ضر يف ظل  واق��ع  بعنوان  الثالثاء  الأول 
الكاتبة  حممود  عفراء  فيها  حتدثت  التكنولوجي، 
وال��ن��ا���ض��رة الإم��ارات��ي��ة، وم���رمي ال��زرع��وين الكاتبة 
فتيحة  الإعالمية  واأدارت��ه��ا  الإم��ارات��ي��ة،  وال�ضاعرة 
املقهى  ا�ضت�ضافها  ال��ت��ي  اجل��ل�����ض��ة  وج����اءت  وح����ود، 
 2022 للكتاب  ال���دويل  ال�ضارقة  ملعر�ض  الثقايف 
�ضمن الربنامج الثقايف امل�ضاحب مل�ضاركة النادي يف 

فعاليات املعر�ض.
الن�ضر  �ضوق  تنامي  على  ال�ضوء  املتحدثتان  واألقت 
الإلكرتوين يف ظل �ضهولة و�ضوله اإىل القارئ، كما 
واأنواعه،  الإل��ك��رتوين  الكتاب  من�ضات  عن  حتدثتا 
ميثلها  التي  والتحديات  وال�ضلبيات  والإيجابيات 

لكل من النا�ضر واملتلقي.
�ضناعة  يف  والزده���ار  التطور  اجلل�ضة  تناولت  كما 
الن�ضر يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف ال�ضنوات 
بالقوانني  يتعلق  م  يف  ل���ض��ي��م��ا  امل��ا���ض��ي��ة،  اخل��م�����ض 
وال��ت�����ض��ري��ع��ات وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، ح��ي��ث اأ����ض���ادت 
املتحدثتان بدعم الدولة لقطاع الن�ضر ب�ضكل كبري 
العربي  الن�ضر  اأن  على  واأمنتا  يحتاجه،  ما  وتوفري 
اأ����ض���واط كبرية  اإىل ق��ط��ع  ب��ح��اج��ة  ي����زال  ع��ام��ة ل 
�ضبيل  على  اأوروب���ا  يف  املوجود  الزخم  اإىل  للو�ضول 

املثال.
وك����ان ج��ن��اح ال���ن���ادي ن��ظ��م اأي�����ض��اً ���ض��م��ن برناجمه 
للكتاب، جل�ضة  ال��دويل  ال�ضارقة  الثقايف يف معر�ض 
املكتبات  اأ�ضحاب  »جت��ارب  بعنوان  »الأح��د«  حوارية 
ال�ضخ�ضية يف الإمارات« حتدث فيها كل من حممد 
جكة املن�ضوري، ونا�ضر ال�ضركال، و�ضيخة املطريي، 
ال�ضخ�ضية  املكتبات  اأهمية  املتحدثون  تناول  حيث 
والإ�ضدارات  وال�ضجالت  الوثائق  ودوره��ا يف حفظ 

القدمية وتوفري املراجع واملخطوطات للباحثني.
و���ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ج��ن��اح ن����ادي ت����راث الإم������ارات يف 
التوقيعات  بركن  »الث��ن��ني«  ال��ن��ادي  نظم  املعر�ض، 
العميمي،  ال�ضاعر حمد حارب  حفل توقيع لديوان 
وحفل  العميمي،  ح���ارب  مطر  م���وزة  واإع����داد  جمع 
توقيع لكتاب »عو�ضة بنت خليفة ال�ضويدي: معجزة 
جنيب  حممد  تاأليف:  الإم��ارات��ي«  ال�ضعبي  ال�ضعر 

قدورة، اإعداد ومراجعة �ضعاد حممد اأحمد.
العذب:  »ال�ضحاب  ل��دي��وان  توقيع  حفل  نظم  كما 
ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ال��وط��ن  فقيد  رث���اء  يف  ق�ضائد 
ال�ضاعرة  واإع���داد  جمع  نهيان«  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
بن  �ضعيد  ال�ضاعر  واإ���ض��راف  وف��ك��رة  النقبي  م��رمي 
قيم  »ال�ضنع..  ولكتاب  »الأح��د«،  الرا�ضدي،  غما�ض 
الدكتور حممد  تاأليف  الإماراتي«  املجتمع  وع��ادات 
ف��احت زغ��ل والأ���ض��ت��اذة فاطمة امل��ن�����ض��وري، ودي���وان 
ال�ضاعرة موزة بنت جمعة املهريي من اإعداد �ضيخة 

حممد اجلابري، وذلك م�ضاء »اجلمعة«.
تراث  ن��ادي  جلناح  الثقافية  الفعاليات  وتتوا�ضل 
الإمارات مبعر�ض ال�ضارقة الدويل للكتاب يف الأيام 

املقبلة بتنظيم حما�ضرات: »جدلية الأدب والتاريخ« 
علي  والدكتور  الكمايل  رمي  الأدي��ب��ة  فيها  تتحدث 
ر�ضالة  ال�ضالم..  تعزيز  يف  الثقافة  و»دور  ال�ضريف، 
دولة الإمارات اإىل العامل« وتتحدث فيها الدكتورة 
حممد  بجامعة  امل�ضاعد  الأ�ضتاذ  الدهماين  فاطمة 
بن زايد للعلوم الإن�ضانية، و»�ضورة املراأة يف الدراما 
الرتاثية« التي تتحدث فيها الدكتورة ناجية الكعبي 
الأن�ضطة  وتتوا�ضل  عبدالرحمن،  عائ�ضة  والفنانة 
الثقافية بتوقيع كتاب »تطور التخطيط العمراين 
طالل  للمهند�ض  التجربة«  واق��ع  من  العني  ملدينة 
ال�ضفاهي  ال��رتاث  من  »�ضرديات  وكتاب  ال�ضلماين، 

الإماراتي« للفا�ضل يو�ضف اأبوعاقلة.

عجمان للفنون ال�ضعبية وامل�ضرح تطلق 
فرقة مو�ضيقية جديدة لن�ضاطها الفني 

برنامج ثقايف حافل لـ )تراث الإمارات( يف ال�ضارقة للكتاب

•• ال�شارقة : اأ�شامة عبد املق�شود 

خالل  من  اجلديدة  موؤلفاتهم  يوقعون  الذين  الكتاب  اأ�ضاد 
 ،41 دورت��ه  يف  للكتاب  ال��دويل  ال�ضارقة  معر�ض  م�ضاركتهم 
ال��ك��ب��ري جلمهور  ب��احل�����ض��ور  �ضعادتهم  ع��ن  اجل��م��ي��ع  واأع����رب 
ال��ك��ل��م��ة وال��ب��اح��ث��ني ع��ن امل��ع��رف��ة وامل��ه��ت��م��ني ب��اق��ت��ن��اء الكتب 
من  فعالياته  ي��ب��داأ  التوقيع  ف��رك��ن  مو�ضوعاتها،  مبختلف 

اخلام�ضة م�ضاًء اإىل قبل اأغالق املعر�ض يومياً، ومينح الكاتب 
فرتة زمنية ل تقل عن ن�ضف �ضاعة للتفاعل مع القراء وزوار 
الفجر  جريدة  وتر�ضد  للجمهور،  الكاتب  واأه���داء  املعر�ض، 

هذه الأجواء الأدبية يومياً لتاأريخ احلدث الكبري.
ال�ضعر اجل��دي��د بعنوان  دي����وان  ال�����ض��اع��ر حم��م��د وه��ب��ة  وق���ع 
التوقيع  رك��ن  يف  الكتاب  م�ضاركته  �ضمن  احلب”  “�ضليات 
مبعر�ض ال�ضارقة الدويل للكتاب، حيث بقع الديوان يف 122 

الق�ضائد  من  العديد  وي�ضم  ال�ضغرية،  القطع  من  �ضفحة 
على  ال�ضاعر  واعتمد  واحل��ك��م��ة،  والع�ضق  ب��احل��ب  املتوهجة 
فالكلمات  امل��ط��روح��ة،  الق�ضايا  ت��ن��اول  يف  ال��ع��ذب��ة  م��ق��ردات��ه 
اختريت بعناية كبرية لتدغدغة امل�ضاعر واحلا�ضي�ض، بالإ�ضافة 

اإىل التنوع الفكري والأفكار الإبداعية يف الق�ضيدة.
“ �ضرية  القا�ضمي رواي��ت��ه  زه���ران  ال��روائ��ي  الكاتب  كما وق��ع 
الدويل  ال�ضارقة  معر�ض  يف  التواقيع  رك��ن  “ �ضمن  احلجر 
القطع  م���ن  ���ض��ف��ح��ة   226 يف  ال����رواي����ة  وج������اءت  ل��ل��ك��ت��اب، 
يهتم  ك��ات��ب  تكت�ضف  ال��ق��راءة  م��ن  وه��ل��ة  اأول  ون  ال�����ض��غ��رية، 
باأ�ضلوبه  القارئ  �ضد  على  ق��درة  وميتلك  ال�ضردية  بال�ضورة 
كل  عنونة  من  ومتكن  الفكرة،  وتو�ضيل  العر�ض  يف  املتميز 
ن�ض مع ربط الأحداث ومتا�ضكها، ما يجعل القارئ م�ضتمتع 
باح  ال��ت��ى  الكلمات  وم��ن  ق�ض�ضه،  يف  جملة  وك��ل  كلمة  بكل 
يف  �ضائع  م�ضمى  اخ��ت��ار  اأن���ه  تكت�ضف  ك��ت��اب��ه،  غ��الف  على  بها 
اأن��ه حدث جديد مل  على  املتنوعة  والبيئات  الريفي  املجتمع 
يكن معروفاً و�ضائعاً، وكاأنه ا�ضقاط اأدبي على ق�ضية معرفية 
يجهلها البع�ض حتى ولو كنا على دراية تامه بامل�ضمون، فكلنا 
العلم والثقافة واملعرفة كم�ضميات ولكن مل ميار�ضها  نعرف 
الكثري ف�ضتكون يف النهاية جمهول لالأخر، الق�ض�ض ممتمعة 

وعناوينها خمتارة بعناية وال�ضرد مميز.
“ اأف�ضح  وعر�ضت الكاتبة عبري كزبر كتابها اجلديد بعنوان 
من  للكتاب،  ال���دويل  ال�ضارقة  معر�ض  زوار  على  الطريق” 
الطريقة  ه��ذه  اأن  اجل��م��ه��ور  واأع��ت��رب  ���ض��وئ��ي،  ما�ضح  خ��الل 
بدون  ي�ضر  بكل  الكتاب  ق��راءة  على  ت�ضاعدهم  و�ضوف  �ضهلة 
ومتما�ضية  تناولها  يف  حديثة  ال��ف��ك��رة  وه���ذه  ال��ك��ت��اب،  حمل 

اأن �ضارت الكتب  مع التوجه الذي يهدد الكتاب الورقي بعد 
الكاتبة عبري  الكتاب قالت  الكرتونياً، وعن م�ضمون  ت�ضوف 
كزبر اأن املوؤلف عبارة عن ق�ض�ض ومواقف م�ضحكة، الهدف 
منها ادخال البهجو والبت�ضامة على القارئ يف وقت اجلميع 
اأدبي ممتع، ومعروف  باأ�ضلوب  املكتوبة  حمتاج لهذه الطرفة 

عن الكاتبة ا�ضلوبها اجلذاب و�ضردها املميز والب�ضيط.
يف  التواجد  على  نا�ضر  اأم��ل  والإع��الم��ي��ة  الكاتبة  وحر�ضت 

كتابها  توقع  ال��ع��ام  وه��ذا  للكتاب،  ال���دويل  ال�ضارقة  معر�ض 
اجلديد “ن�ضائم لبنانية” وقد اأعربت عن �ضعادتها بامل�ضاركة 
املعر�ض مبثابة  اأن  اإىل  املعر�ض، م�ضرية  ال��دورة من  يف هذه 
قبلة لالأدباء واملفكرين واملثقفني بالإ�ضافة لكونه عر�ض ثقايف 
وقدمت  واملعرفة،  الثقافة  ون�ضر  بالقراء  واملهتمني  للقراء 
والتخطيط  املتميز  الأداء  يف  ودوره����م  للمنظمني  ال�ضكر 

اجليد.

كتاب ي�ضيدون بركن التوقيع يف معر�س ال�ضارقة الدويل للكتاب 
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فيلم من اإخراج اآندي فيت�سر 

من  جمموعة   ..."Old People "
امل�ضنني حتولوا اإىل جمرمني و�ضفاحني

التقدم يف العمر مرحلة اأ�ضا�ضية. نظام اإن�ضاين 
موحد. الالاإن�ضاين جتاهل هذا النظام، وادعاء 
فيتغنى  عليه،  التغلب  على  قادر  باأنه  الإن�ضان 
ب�ضبابه وقوته، من دون اأن يدرك حتمية احلياة 
التي �ضتجره اإليها. يعبث الفيلم بهذا النظام. 
يطرح روؤية مرعبة ليذكر الإن�ضان باأنه �ضيغدو 
طاعناً يف ال�ضن لحقاً. وباأنه �ضيعاين من اآلم 
اإىل غ�ضٍب وكرٍه  واأحالم وهواج�ض، �ضتتحول 

يف حال مل ُيلتفت اإليها بعناية واهتمام.
احل��ك��اي��ة ف��ي��ه��ا ب��ع�����ض امل���غ���الة. ع��ج��زة يف دار 
القرية  �ضيجتاحون  امل�ضنني،  لرعاية  زالهامي 
التي جتري فيها الأحداث. ثم البلد باأكملها، 
قبل  للفيلم،  الف��ت��ت��اح��ي  امل�����ض��ه��د  ي�ضف  ك��م��ا 
مثل  اأن  اإل  ب��داي��ت��ه��ا.  اإىل  ب���الأح���داث  ال��ع��ودة 
كاتب  يفر�ضها  ملعاجلة  تن�ضاع  امل��غ��الة،  ه��ذه 
 Andy( ف��ي��ت�����ض��ر اآن������دي  ال���ع���م���ل،  وخم�����رج 
وترية  مع  التماهي  اأجل  من   ،)Fetscher
اأب�ضع  نحو  تنحدر  وه��ي  الإن�ضانية  الأخ���الق 
يكون متاهياً  اأن  قبل  ق�ضوة،  واأكرثها  �ضورها 
امل�ضنون  يقتل  مل��اذا  ال�ضينمائي.  التوظيف  مع 
�ضيناريو  يف  ورج���ال؟  ن�ضاء  من  القرية  �ضباب 
ال���ع���م���ل، ي����ربر ال��ف��ي��ل��م ذل����ك ع��ل��ى اأن���ه���ا روح 
قوة  امل�ضنني.  اأج�����ض��اد  ت�ضكن  منتقمة  �ضريرة 
الع�ضرية.  اأف��راد  اأ�ضعف  على  ت�ضتحوذ  �ضريرة 
ال�ضريط،  اإي��ق��اع  عليها  يرتكز  اأ���ض��ط��ورة  ه��ذه 
اأن ال�ضر احلقيقي موجود يف واقع النف�ض  اإل 

الب�ضرية، يف كربيائها وجحودها.
الأجيال  ���ض��د  لي�ض  ث��ورت��ه��م.  امل�����ض��ن��ون  ينفذ 
اأحا�ضي�ض  املا�ضي.  على  بل  فح�ضب،  الالحقة 
خ�����ض��روه��ا وي��ت��ح�����ض��رون ع��ل��ي��ه��ا. ل��ق��د فقدوا 
ال�����ض��ب��اب وال���ق���وة وال��ع��ن��ف��وان وال��ع��ائ��ل��ة. وهم 
يكرتث  اأح��د  ل  الرعاية  دور  يف  الآن  وحدهم 
منهم  فنجد  وق�ضوة..  باإهمال  يعاملون  بهم. 
ياأ�ضه  ل�����ض��دة  ينتحر  م��ن  وغ��ريه��م  يبكي  م��ن 
ال��ب��اق��ي��ة، ط��ف��ح بها  الأغ��ل��ب��ي��ة  وح���زن���ه، بينما 
ن�ضاًل  ن��رى  اجلميع.  معاقبة  وق���ررت  الكيل 
واملمر�ضات  امل��م��ر���ض��ني  ع��ل��ى  ت��ن��ه��ال  وف��وؤو���ض��اً 
يف ال����دار، على اأب��ن��اء ال��ق��ري��ة واأ���ض��ره��ا، �ضمن 
غ�ضبهم  لنا  تعك�ض  ودم��وي��ة  قا�ضية  م�ضاهد 

واأملهم. مفاهيم وا�ضحة جلية تعك�ضها الكامريا 
بكل اأمانة، ول تبخل ببع�ض اللقطات القا�ضية 
واملوؤملة التي تعرب عن حاجة امل�ضنني لالهتمام 
يحت�ضدون  الذين  كامل�ضنني  احلياة،  وم�ضاركة 
خلف ال��ن��اف��ذة يف ال����دار، وه��م ي��راق��ب��ون حفل 
وغٍم،  بح�ضرة  وي�ضاهدون،  ي�ضتمعون  زف���اف، 

للمو�ضيقى ولرق�ضات ال�ضباب واأفراحهم.
�ضاذة  م���راوغ���ة  امل�����ض��اه��د  ع��ل��ى  فيت�ضر  ي��ط��رح 
وم���رب���ك���ة، ع����رب ه�����دم ال���ع���الق���ة الأخ���الق���ي���ة 
والإن�����ض��ان��ي��ة م��ع ك��ب��ار ال�����ض��ن. ه��ل يف الإمكان 
اأن ن��ك��ره امل�����ض��ن��ني ال��ل��ط��ف��اء وال�����ض��ع��ف��اء حني 
ه��ل ميكن  وت��ره��ي��ب؟  اإىل قتل  الأم���ر  يتحول 
يت�ضمون  و���ض��ف��اح��ني  ق��ت��ل��ة  ع��ج��زة  ن��ت��ق��ب��ل  اأن 

بالقوة وال�ضالبة؟ ماذا عن م�ضاعرنا واأفكارنا 
جت��اه��ه��م؟ ه���ل ���ض��ن��ف��ق��د ت���وازن���ن���ا الأخ���الق���ي 
والإن�������ض���اين حل��ظ��ة ���ض��ف��ك ال���دم���اء؟ م���ن هنا 
الإن�ضان  لخ���ت���ب���ار  ف��ل�����ض��ف��ت��ه  ال��ع��م��ل  ي���ط���رح 
�ضورة  لنا  وير�ضم  ونف�ضياً.  وفكرياً  اأخالقياً 
ببعيد،  لي�ض  موؤجل.  بواقع  مدفوعة  م�ضبقة، 
كهاًل،  وي�ضبح  العمر  يف  الإن�ضان  يتقدم  حني 
امل�ضاهد  ه��ذه  اأم���ام  التاأملية  امل�ضاحة  وتبقى 
يكابده  ما  والأحفاد  الأبناء  ل�ضتيعاب  فر�ضة 
اإىل دور  ي��ق��ذف��ون  ال���ذي���ن  ه�����وؤلء  الأج��������داد. 
الرعاية ليموتوا بوحدتهم وعزلتهم، من دون 

رحمة اأو م�ضوؤولية.
م�ضاعر  بعر�ض  النهاية،  يف  الفيلم  يبخل  ل 
اإىل  بنا فيت�ضر  يعود  �ضابقاً.  ملا فر�ضه  مغايرة 
العجزة.  نفو�ض  يف  وال��ودي��ع��ة  الطيبة  ال���روح 
مرة  ال��واق��ع  اإىل  ويعود  الأ�ضطورة  عن  يخرج 
ينت�ضر  ال��ذي  الوحيد  اآيكه هو  اأخ���رى. اجل��د 
على القوى ال�ضريرة وعلى فكر الكاتب نف�ضه. 
على ال��رغ��م م��ن اأن���ه واح���ٌد م��ن ال��ث��وار، لكنه 
اإنقاذ  وي��ق��رر  الإن�ضانية،  طبيعته  اإىل  �ضيعود 
حفيديه ن��واه ول��ورا من موت حمقق على يد 
الأم����ان خارج  ب��ر  اإىل  بهما  وي��ه��رب  امل�����ض��ن��ني، 
ال�ضفة  �ضخ�ضية اجلد  تنتزع  وبذلك  القرية. 
باقي  على  ا�ضتحوذت  التي  ال�ضيئة  الأخالقية 
امل�ضنني، ويربرها ب�ضفات خرية ودافئة تعتمل 

يف قلب كبار ال�ضن عادة.

حت����دث امل��م��ث��ل ال��ع��امل��ي م��اث��ي��و ب�����ريى، عن 
اإدمانه للمخدرات  اإبقاء  حماولته اليائ�ضة 
النجوم  ي���ع���رف  ل  ح��ت��ى  ����ض���راً  وال���ك���ح���ول 
ال�ضهري  امل�����ض��ل�����ض��ل  يف  م���ع���ه  امل�������ض���ارك���ني 
اأن  الآن  ياأمل  لكنه  ل�ضنوات،   Friends
اجل��دي��دة حول  م��ذك��رات��ه  ي��ق��راأوا جميًعا 

هذا املو�ضوع.
ميل"،  "ديلي  م��وق��ع  ن�����ض��ره  م���ا  وح�����ض��ب 
53 ع��اًم��ا، م����راًرا وتكراًرا  ب���ريى،  حت��دث 
املا�ضية  القليلة  الأ���ض��اب��ي��ع  يف  اإدم��ان��ه  ع��ن 
مل��ذك��رات��ه اجلديدة،  ل��ل��رتوي��ج  يف حم��اول��ة 
 Lovers and the Big
يوم  �ضباح  ويف   ،Terrible Thing
الث���ن���ني، ظ��ه��ر ع��ل��ى ال���ه���واء م��ب��ا���ض��رة على 
 Good Morning America
واإدم���ان  للكحول  اإدم��ان��ه  ع��ن  اأك���رث  للتحدث 
اأ�ضواأ حالته،  اأنه يف  املخدرات.واأ�ضار املمثل اإىل 
ف��ودك��ا يومًيا  رب��ع زج��اج��ة  ي�ضرب  اإدم��ان��ه  جعله 
وزان��اك�����ض، كما  وم��ي��ث��ادون  55 فيكودين  وي��اأخ��ذ 
ا�ضتمرت  مقابلة  يف  الإدم����ان  ع��ن  باإ�ضهاب  حت��دث 
�ضاعة مع ديان �ضوير، ولن ُيطرح الكتاب حتى يوم 
غد ، لكن بريي يقول اإنه تلقى بالفعل ر�ضائل داعمة 
من "بع�ض" النجوم امل�ضاركني يف Friends، وقال: 
عدد  من  حًقا  الرائعة  الر�ضائل  بع�ض  تلقيت  "لقد 

قليل منهم بالفعل ومل ُين�ضر الكتاب بعد".
التكلفة  عن  ك�ضف  ب��ريى،  ماثيو  العاملى  املمثل  وك��ان 

الباهظة لرحلته للتعافى من الإدمان، حيث اأو�ضح جنم 
م�ضل�ضل Friends، البالغ من العمر 53 عاًما، املبلغ 
الذى اأنفقه من اأجل احل�ضول على م�ضاعدة للتعايف من 
تاميز"،  "نيويورك  �ضحيفة  مع  حديثه  اأثناء  الإدم���ان، 
 Lovers and the بينما كان يروج ملذكراته القادمة
Big Terrible Thing، وقال املمثل: "رمبا اأنفقت 
واأ�ضار  متيقًظا"،  اأكون  اأن  دولر فى حماولة  9 ماليني 

ا اإىل اأنه احتفل موؤخًرا ب� 18 �ضهًرا من التعافى. اأي�ضً
وفًقا  دولر،  م��ل��ي��ون   120 ب���ريي  ث����روة  ���ض��ايف  وي��ب��ل��غ 
حقق  ح��ي��ث   ،Celebrity Net Worth مل��وق��ع 
من  الأول  املو�ضم  يف  حلقة  لكل  دولر   22500 املمثل 
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 اإدمان الأفيون، 
الذي اأدى اإىل انفجار قولونه، ويف مذكراته اخلا�ضة، قال 
ماثيو اإنه واجه خالل الفرتة ال�ضابقة من حياته م�ضاكل 
ب�ضبب اإدمانه املخدرات، و�ضرح تاأثري الإدمان ال�ضلبي على 
واأو�ضح  واأ�ضدقائه.  الفني  الو�ضط  عن  وابتعاده  حياته 
وق�ضى  اله�ضمي،  اجلهاز  يف  ثقب  من  عانى  اأن��ه  ب��ريي، 
وا�ضطر  امل�ضت�ضفى  يف  اأ���ض��ه��ر  و5  غيبوبة  يف  اأ���ض��ب��وع��ني 
الأزمة  اأ�ضهر لعالج   9 ملدة  القولون  ا�ضتخدام كي�ض  اإىل 
فر�ضة  اأن  عائلتي  الأط��ب��اء  "اأخرب  واأ���ض��اف:  ال�ضحية، 
جن��ات��ي %2 ُو���ض��ع��ت حت��ت ج��ه��از الأوك�����ض��ي��ج��ني خارج 
وهي  وال��رئ��ة  للقلب  التنف�ض  مبهام  يقوم  ال��ذي  اجل�ضم 
اإنه  الوفاة"، وقال بريي  املرحلة الأخرية للمري�ض قبل 

جتاوز اأزمته ال�ضحية ومل يتعاط املخدرات منذ فرتة.

ماثيو بريي يعرتف: اأخفيت اإدماين للكحول
Friends عن جنوم م�ضل�ضل 

يخترب الفيلم االأملاين "بيت امل�سنني" )Old People(، الذي اأطلقته من�سة نتفليك�ض اأخريًا، م�ساعرنا وعاطفتنا 
االإن�سانية. يجرنا اإىل مع�سلة اأخالقية، ثم يقذفنا نحو ده�سة املخباأ يف خماوفنا وقلقنا، حينما ن�سطدم مع جمموعة 

من امل�سنني، حتولوا اإىل جمرمني و�سفاحني.
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ا�ضتمرار انخفا�س الأجور ي�ضّرع 
بتدهور الذاكرة مع تقدم العمر!

بجامعة  ال��ع��ام��ة  لل�ضحة  ميلمان  كلية  اأج��رت��ه��ا  ج��دي��دة  درا���ض��ة  اأظ��ه��رت 
كولومبيا اأن الأجور املنخف�ضة امل�ضتمرة مرتبطة بتدهور اأ�ضرع للذاكرة.

ارتبطت الوظائف منخف�ضة الأجر بالنتائج ال�ضحية مثل اأعرا�ض الكتئاب 
وال�ضمنة وارتفاع �ضغط الدم، وهي عوامل خطر لل�ضيخوخة الإدراكية، حتى 
الآن مل تفح�ض اأي درا�ضات �ضابقة العالقة املحددة بني الأجور املنخف�ضة 

خالل �ضنوات العمل والإدراك يف وقت لحق من احلياة.
يف  عنها  الإب����الغ  ومت  الأوب��ئ��ة  لعلم  الأم��ري��ك��ي��ة  املجلة  يف  النتائج  ُن�����ض��رت 
النظر  وج��ه��ات  لتعزيز   )AAIC( ال��زه��امي��ر  جلمعية  ال���دويل  امل��وؤمت��ر 
وجميع  الزهامير  مبر�ض  املتعلقة  ال�ضحية  ال��ف��وارق  معاجلة  املتنوعة" 

اأنواع اخلرف"
قالت الباحثة ما بعد الدكتوراه يف ق�ضم علم الأوبئة يف جامعة كولومبيا  
الأولية  العينة  يف  الرت��ب��اط  ه��ذا  :"لوحظ  كيزيو�ض  كاترينا  ال��دك��ت��ورة 

وكذلك يف جمموعة التحقق من ال�ضحة."
�ضنف كيزيو�ض وزمالوؤه تاريخ امل�ضاركني يف الدرا�ضة من الأجور املنخف�ضة 
اأو ح�ضلوا على  اأج��ور منخف�ضة،  اأب��دا على  اأولئك الذين مل يح�ضلوا  اإىل 
اأجور منخف�ضة بناًء  اأو ح�ضلوا دائًما على  اأجور منخف�ضة ب�ضكل متقطع 
على الأجور التي ح�ضلوا عليها من عام 1992 اإىل عام 2004، ثم قاموا 
القادمة من  12 عاما  ال�  م��دار  الذاكرة على  العالقة مع تدهور  بفح�ض 

.2016-2004
ووجد الباحثون اأنه مقارنة بالعاملني الذين ل يتقا�ضون اأجورا منخف�ضة 
اأبدا، فاإن اأ�ضحاب الأجور املنخف�ضة يعانون من انخفا�ض اأ�ضرع يف الذاكرة 
من  واح��د  ع��ام  من  يقرب  ما  عانوا  لقد  العمر،  تقدم  مع  ملحوظ  ب�ضكل 
م�ضتوى  ف��اإن  اأخ��رى،  وبعبارة  �ضنوات   10 فرتة  لكل  املعرفية  ال�ضيخوخة 
قبل  من  �ضنوات   10 ف��رتة  م��دى  على  بها  مر  التي  املعرفية  ال�ضيخوخة 
اأ�ضحاب الأجور املنخف�ضة امل�ضتمرة هو ما عاناه اأولئك الذين مل يح�ضلوا 

اأبدا على اأجور منخف�ضة منذ 11 عاما.
ظل احلد الأدنى الفدرايل لالأجور 7.25 دولر لل�ضاعة منذ عام 2009 
يف الوليات املتحدة، وبينما زاد النمو القت�ضادي منذ ذلك احلني، تباطاأ 
منو الأجور والرواتب للموظفني ل �ضيما اأولئك الذين يعملون يف وظائف 
منخف�ضة الأج���ر مب��رور ال��وق��ت، ومل يكن احل��د الأدن���ى ل��الأج��ور مواكبا 

للت�ضخم.
تعزز  التي  الجتماعية  ال�ضيا�ضات  اأن  اإىل  نتائجنا  ت�ضري  كيزيو�ض:"  قال 
مفيدة  تكون  ق��د  املنخف�ضة  الأج���ور  ذوي  م��ن  للعاملني  املالية  الرفاهية 

ب�ضكل خا�ض لل�ضحة الإدراكية"
اأن  يجب  امل�ضتقبلي  :"العمل  احل���زوري  زك��ي  اأدي��ن��ا  الباحثني  كبرية  قالت 
يدر�ض بدقة عدد حالت اخلرف وال�ضنوات الزائدة من ال�ضيخوخة املعرفية 
التي ميكن منعها يف ظل �ضيناريوهات افرتا�ضية خمتلفة من �ضاأنها زيادة 

احلد الأدنى لالأجر يف ال�ضاعة".

؟ العرب  فتحها  اندل�سية  مدينه  اول  • ما 
- اجلزيرة اخل�ضراء .

الرام�ض؟ الغ�ساء  عن  تعرف  • ماذا 
الغ�ضاء الرام�ض هو اجلفن الثالث للطري، واملعروف اأن للطيور ثالثة 
اأجفان جفنان كالإن�ضان وجفن ثالث يحمي العني من الهواء وال�ضوء 
ال�ضديد وي�ضمى اجلفن الرام�ض ويتحرك هذا اجلفن يف العني اليمنى 

اإىل الي�ضار ويف العني الي�ضرى اإىل اليمني.
؟ اإلينا  ي�سل  حتى  القمر  �سوء  ي�ستغرق  الوقت  من  • كم 

- ثانية واحدة .
؟ جبال  �سل�سلة  وكاأنها  تبدو  التي  ال�سوداء  الغابة  توجد  • اأين 

- توجد يف اأملانيا .

ملكا   18 لوي�ض  ا�ضم  حملوا  الذين  فرن�ضا  ملوك  عدد  اأن  تعلم  • هل 
الكعبة  جدران  على  تعلق  لنها  ال�ضم  بهذا  �ضميت  املعلقات  اأن  تعلم  • هل 

كانت  كما  تعود  لكي  يوم  مائة  تاأخذ  فاإنها  �ضبب  لأي  فقدت  اأو  جراحياً  اأزيلت  اإذا  الأظافر  اأن  تعلم  • هل 
مرة اأخرى.

. يوما   150 حوايل  الواحد  الرم�ض  عمر  متو�ضط  ويبلغ  با�ضتمرار،  الن�ضان  عني  رمو�ض  • تتجدد 
. اأطنان  ثالثة  ي�ضبح  متاما  ي�ضداأ  اأن  بعد  احلديد  من  الطن  وزن  اأن  تعلم  • هل 

اإىل  تاأ�ضي�ضه  تاريخ  يعود  اإذ  الفاتيكان  ال�ضوي�ضري يف  اأوربي هو احلر�ض  اأقدم جي�ض نظامي  اأن  تعلم  • هل 
عام 1400م

بني  املتو�ضط  البحر  يف  وقعت  التي   - ال�ضواري  ذات   - هي  اإ�ضالمية  بحرية  معركة  اأول  اأن  تعلم  • هل 
امل�ضلمني والبيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �ضنة 34ه� وانت�ضر فيها امل�ضلمون

م   1884 عام  جرينت�ض  الطول  خط  حتديد  ثم  اأنه  تعلم  • هل 
الزيتون اإنتاج  حيث  من  دولة  اأكرب  هي  تون�ض  اأن  تعلم  • هل 

و�ضتني  اإثنني  من  اأكرث  طوله  يتجاوز  ل  اأنه  اإذ  جول  الهندي  هو  العامل  يف  رجل  اأق�ضر  اأن  تعلم  • هل 
�ضنتيمرتا

يف  النحا�ض  من  �ضلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  �ضعر  اأن  تعلم  • هل 
نف�ض قطر �ضعره

القمر  عن  الأر�ض  بعد  من  385�ضعفا  يعادل  والأر�ض  ال�ضم�ض  بني  البعد  اأن  تعلم  • هل 

حار�س الغابة 
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الربقوق

ميكنها  م��واد  على  يحتوي  الربقوق  اأن  املتحدة  الوليات  من  علماء  اأعلن 
.The Health Site مكافحة ال�ضرطان والوقاية منه، بح�ضب

ويفيد املوقع باأن الباحثة كاترين كولينز تن�ضح بالتعود على تناول 3-2 
من ثمار الربقوق )العنجا�ض( يوميا، حتى يت�ضبع اجل�ضم باملواد امل�ضادة 

لالأك�ضدة الالزمة للوقاية من خمتلف الأمرا�ض.
املوجودة  العطرية  الع�ضوية  البوليفينولت  مركبات  اإن  كولينز:  وتقول 
والأوعية  القلب  واأم��را���ض  ال�ضكري  مر�ض  �ضد  ج��دا  فعالة  ال��ربق��وق  يف 
الدموية وال�ضرطان. لأنها قادرة على حتويل الن�ضاء اإىل طاقة واحلفاظ 

على م�ضتوى ال�ضكر يف الدم.
القدرة على حت�ضني �ضحة  ال�ضمنة ولع�ضريه  الربقوق فعال �ضد  اأن  كما 

الفم.

اإىل الغابة جمموعة من  اأح��د الي��ام و�ضل  اأح��دا مل يره .. ويف  الغابة لكن  كان اجلميع ي�ضمعون عن حار�ض 
املختلفة  وا�ضلحة وذخرية وقد قرروا �ضيد جمموعة كبرية من احليوانات  �ضباكا كثرية  ال�ضيادين يحملون 
وذلك للربح املادي من فرائها او انيابها فن�ضبوا خيامهم على م�ضارف الغابة ودخل ثالثة منهم ي�ضتك�ضفون 
الغابة واعماقها وما يوجد بها من حيوانات نادرة وغالية.. وعند عودتهم قابلهم ال�ضياد من نف�ض املنطقة 
فقال لهم ممنوع ال�ضيد هنا و�ضتجدون ممانعة �ضديدة من حار�ض الغابة، ارحلوا قبل ان يقتلعكم من هنا.. 

لكنه مل يجد منهم غري ال�ضتهزاء بكالمه .
مل ي�ضيع ال�ضيادون وقتا فنزلوا اإىل الغابة للبحث عن مرادهم وبالفعل ا�ضتطاعوا ا�ضابة احد النمور النادرة 
ورغم ذلك فقد هرب منهم با�ضابته فانهمكوا يف البحث عنه وانق�ضى اليوم بدون الو�ضول اإىل النمر اجلريح.. 

كذلك لحظ ال�ضيادون فرار اغلب احليوانات عن اعينهم..
يف امل�ضاء وحول النار الهادئة اخذوا يتناولون طعامهم وهم يت�ضاحكون وي�ضتمعون للمو�ضيقي على ا�ضتعداد 
ال�ضياطني  وك��اأن  الهند  عليهم حبات جوز  انهالت  وفجاأة  لرحلة �ضيد جديدة  ي�ضتيقظوا �ضباحا  للنوم حتى 
تتقاذفها على روؤو�ضهم واهتزت الر�ض بفعل خطوات �ضريعة ثقيلة بفعل اقدام قطيع كبري من الفيال وقفزات 
مت�ضارعة من القرود هطلت من فوق ال�ضجار وكانها زخات مطر قوية افزعت ال�ضيادين ومل ي�ضتطع بع�ضهم 
ان ينجو بحياته ف�ضاع حتت اق��دام الفيال ،ام��ا من جرى منهم يف كل اجت��اه فلم يخرج من الغابة �ضاملا بل 
اح��د منهم من وراء كل ماحدث هل هي احليوانات  ذل��ك مل ير  الكثري وم��ع كل  حمل من اجل��روح والك�ضور 
ان يخرج منها  التي مل ي�ضتطع اي �ضياد  الغابة  ال�ضوؤال ماذا يرتدد يف تلك  الغابة.. ذلك  اوحار�ض  الغا�ضبة 

ب�ضيد ير�ضيه.

الأ�ضنان،  معاجني  اأن��واع  بع�ض  ا�ضتخدام  اأ�ضرار  من  اأطباء  حذر 
التي يقدمها املنتجون على اأنها خم�ض�ضة لتبيي�ض الأ�ضنان.

كوبيلوف  مك�ضيم  الأ�ضنان  وج��راح  �ضاراندا  اآن��ا  الدكتورة  وت�ضري 
من مركز PerfectSmile لطب الأ�ضنان التجميلي، اإىل اأن 
اأنها  على  املنتجون،  يعر�ضها  التي  الأ�ضنان  اأن��واع معاجني  بع�ض 
تفيد يف تبيي�ض الأ�ضنان، يف الواقع لي�ض لها هذا املفعول، عالوة 
بع�ض  الطبيبان  ويقدم  الأ�ضنان.  مبينا  ال�ضرر  تلحق  اأنها  على 

التو�ضيات ب�ضاأن ال�ضتخدام ال�ضحيح لهذه املعاجني.
ووفقا للطبيبة �ضاراندا، ال�ضبغة امل�ضوؤولة عن لون الأ�ضنان ل تقع 

على �ضطحها بل يف داخل ال�ضبكة البلورية لالأ�ضنان.

تبيي�ض  ه��ي  املعاجني  ه��ذه  تقدمه  اأن  ميكن  م��ا  "اأكرث  وت��ق��ول، 
املينا ب�ضورة طفيفة، بتاأثري الأك�ضجني الن�ضط واإزالة الرت�ضبات 
ت��ع��ط��ي نتيجة  اأن��ه��ا ل  اأي  اجل��ريي��ة امل��رتاك��م��ة ع��ل��ى الأ����ض���ن���ان. 

�ضاطعة".
اأن  يعتقد  ولكنه  امل�ضاألة،  هذه  معها يف  كوبيلوف  الدكتور  ويتفق 
املعاجني،  العدوانية لهذه  التاأثري الطفيف، �ضببه الرتكيبة  هذا 

ما ي�ضاعد على اإزالة الرت�ضبات وال�ضبغات.
ويقول، "ميكن اأن يعاين الأ�ضخا�ض الذين يفرطون يف ا�ضتخدام 
املينا".  وتاآكل  واآلم  الأ�ضنان،  ح�ضا�ضية  زي��ادة  من  املعاجني،  هذه 

لذلك ين�ضح با�ضتخدامها بني فرتة واأخرى.

اأطباء الأ�ضنان يحذرون من اأ�ضرار معاجني تبيي�س الأ�ضنان

املمثلة �سكاي كاتز خالل ح�سورها العر�ض االأول لفيلم Spirited  يف مدينة نيويورك - ا ف ب


