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فيتامني »د« وزيت ال�سمك يحميان املولود من اخُلّناق
اأن الر�ضع والأطفال دون  اأظهرت نتائج من جتربة �ضريرية جديدة 
�ضن الثالثة يكونون اأقل عر�ضة للإ�ضابة باخلناق اإذا تناولت اأمهاتهم 

مكملت فيتامني د وزيت ال�ضمك اأثناء احلمل.
واخُلّناق عدوى فريو�ضية ت�ضيب اجلهاز ال�ضدري للأطفال ال�ضغار 
عدوى  وه��و  )ن��ب��اح��ي(،  مم��ي��زاً  و���ض��ع��اًل  التنف�س  يف  �ضعوبة  وت�ضبب 
�ضائعة وعادة ما تكون خفيفة، لكن بع�س ال�ضغار يحتاجون اإىل علج 

يف امل�ضت�ضفى ودعم للتنف�س.
واأجريت الدرا�ضة يف م�ضت�ضفى كوبنهاغن، وعر�ضت يف موؤمتر جمعية 
نوعها  من  الأوىل  وهي  بر�ضلونة،  حاليا ًيف  املنعقد  التنف�ضي  اجلهاز 

التي حتقق يف اآثار فيتامني د وزيت ال�ضمك على مر�س اخُلّناق.
وا�ضتملت الدرا�ضة على 736 حامًل مت تق�ضيمهن اإىل 4 جمموعات، 
والثانية  ال�ضمك،  د وزيت  الأوىل جرعة عالية من فيتامني  اأعطيت 
اأعطيت جرعة عالية من فيتامني د وزيت الزيتون، والثالثة اأعطيت 
والرابعة  ال�ضمك،  وزي���ت  د  فيتامني  م��ن  حم���دودة  قيا�ضية  ج��رع��ة 

اأعطيت جرعة قيا�ضية من فيتامني د وزيت الزيتون.
وتناولت احلوامل هذه املكملت بداية من الأ�ضبوع ال� 24 من احلمل 
الأطفال حتى �ضن  الباحثون  ال��ولدة. وراق��ب  اأ�ضبوع من  وحتى بعد 
3 �ضنوات، وتبني اأن هناك حوايل 97 طفًل مت ت�ضخي�س حالة من 

حالت اخُلّناق لديهم.

اجلرعة املنخف�سة من ال�ستريويدات اأف�سل للأطفال اخلّدج
بجرعة  املولودين مبكراً  الأط��ف��ال  ع��لج  اأن  درا���ض��ة جديدة  اأظ��ه��رت 
اأجهزة  اإىل تقليل الوقت على  ال�ضتريويدات، ل يوؤدي فقط  اأقل من 
التنف�س ال�ضناعي، ولكنه مفيد للدورة الدموية يف الرئتني، مما يوؤثر 

على القلب واجلهاز التنف�ضي ب�ضكل اأف�ضل.
وي��ت��م ع���لج الأط���ف���ال امل���ول���ودي���ن ق��ب��ل الأ����ض���ب���وع ال���� 28 ب��ن��وع من 
يف  للم�ضاعدة  ال�ضوديوم  فو�ضفات  ديك�ضاميثازون  هو  ال�ضتريويدات 
اإىل  ويحتاجون  متطورة  رئتني  لديهم  الأطفال  وه��وؤلء  الرئة،  منو 

تهوية ميكانيكية لإبقائهم على قيد احلياة وت�ضريع منو الرئة.
واأج��ري��ت ال��درا���ض��ة على 30 ط��ف��ًل ول���دوا يف الأ���ض��ب��وع ال��� 24 من 
وُن�����ض��رت يف  الأ����ض���رال���ي���ة،  م��ون��ا���س مب��ل��ب��ورن  احل��م��ل يف م�ضت�ضفى 
من  منخف�ضة  ج��رع��ة  اإع��ط��ائ��ه��م  اأن  وت��ب��ني  "فيزيولوجي".  جملة 
 10 ال��وزن ملدة  اأقل لكل كغم من  اأو  1 ملغ  الديك�ضاميثازون، بواقع 
ت�ضخم  وع��دم  التنف�ضي،  الدعم  متطلبات  انخفا�س  اإىل  ي��وؤدي  اأي��ام 
البطني الي�ضر للقلب، وانخفا�س املقاومة وال�ضغط يف رئتي الطفل، 

مما ي�ضمح بتح�ضني الدورة الدموية ومعدل الأك�ضجني.
واجلرعة العالية املتبعة حالياً للأطفال اخلّدج هي بني 5 و10 ملغ 
الدرا�ضة  "هذه  النتائج:  وقالت  اأ�ضابيع.   6 ملدة  ال��وزن  من  كغم  لكل 
خرجت من جتربة اإكلينيكية. لقد علمنا اأن نظام اجلرعات املنخف�ضة 
اأنه يح�ضن  التنف�ضي، واجلديد هو معرفة  يعمل من منظور اجلهاز 

الدورة الدموية يف الرئة، ول ي�ضر القلب".

الكبد الدهني يهاجم الأطفال البدناء
قال طبيب الأطفال الأملاين الدكتور اأولري�س فيجلر اإن مر�س الكبد 

الدهني غري الكحويل يهاجم الأطفال البدناء.
وحذر من اأنه يرفع حينئذ خطر اإ�ضابة الأطفال بداء ال�ضكري وارتفاع 

�ضغط الدم واأمرا�س القلب والأوعية الدموية وتليف الكبد.
و�ضدد طبيب الأطفال الأملاين على �ضرورة اأن يخ�ضع الأطفال، الذين 
 9 عمر  من  اعتبارا  الكبد،  وظائف  لفحو�ضات  البدانة،  من  يعانون 

�ضنوات. 
ويف حال التحقق من الإ�ضابة بالكبد الدهني، فينبغي حينئذ اأن يتبع 

الأطفال اأ�ضلوب حياة �ضحيا من اأجل اإنقا�س الوزن.
البتعاد  اأي  ال�ضحية،  التغذية  على  ال�ضحي  احلياة  اأ�ضلوب  ويقوم 
من  والإكثار  واحللويات  اجلاهزة  والأطعمة  ال�ضريعة  الوجبات  عن 
اخل�����ض��روات وال��ف��واك��ه ال��ط��ازج��ة وم��ن��ت��ج��ات احل��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة، مع 

املواظبة على ممار�ضة الريا�ضة والأن�ضطة احلركية.
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تعرف على اأقدم نظام بنكي يف العامل
تعترب خمازن "اإيكودار"، من اأقدم النظم امل�ضرفية يف العامل، وهي عبارة 
ال�ضغري  والأط��ل�����س  �ضو�س  منطقة  ق��رى  بها  تتميز  جماعية  خم��ازن  ع��ن 
وحفظ  احلبوب  تخزين  يف  القبائل  ت�ضتخدمها  كانت  اإذ  امل��غ��رب،  جنوبي 

املقتنيات الثمينة بكل اأنواعها. 
اأمازيغية،  كلمة  هي  "اإيكودار"  ف��اإن  املغربي،  بالراث  العارفني  وبح�ضب 
وهي ب�ضيغة اجلمع، مفردها "اأكادير"، وتعني ُلغوياً املَخزن امل�ضرك، وهي 
عبارة عن من�ضاآت جماعية قدمية عالية الأ�ضوار وذات اأبراج، ُتبنى فوق قمم 
اأزيد من ع�ضرة قرون. ت�ضبه هذه  اجلبال، ويعود تاريخ بناء معظمها اإىل 
املخازن يف ت�ضميماتها القلَع احل�ضينة، ويتم حرا�ضتها وتاأمينها بطريقة 

َتنّم عن ذكاء معماري كبري. 
مدينة  "اإن  ال���راث،  يف  وخبري  باحث  اأ���ض��ت��اذ  وه��و  العيو�س،  خالد  يقول 
"اإيكودار"،  الكبرية  التاريخية  املعلمة  من  ا�ضمها  تاأخذ  املغربية  اأك��ادي��ر 
التي ل يعرف اأحد متى مت ت�ضييدها لأول مرة، لكنها قدمية قدم ا�ضتقرار 
الأمازيغ ب�ضمال اإفريقيا، بحيث جند اأن بع�س املخازن حمفورة يف اجلبال 
بنواحي اأزيلل وتاليوين، ثم تطورت اإىل اأ�ضكال اأخرى ميكن ح�ضر عددها 

يف حوايل 500 خمزن معظمها بجهة �ضو�س ما�ضة.
واأفاد اخلبري، يف حديث مع "�ضكاي نيوز عربية"، باأنها "تعترب اأول نظام 
حيث  من  البنوك  وب��ني  بينها  كبري  ت�ضابه  لوجود  نظرا  ال��ع��امل،  يف  بنكي 
ط��ري��ق��ة ت��دب��ري امل��خ��ازن اجل��م��اع��ي��ة، م��وؤك��دا اأن ط��ري��ق��ة ت��خ��زي��ن الأ�ضياء 
الت�ضريعات  وكذا  والتداول  احلرا�ضة  ونظام  املوؤ�ض�ضة،  هذه  داخل  الثمينة 
التي  البنكية  الأنظمة  مقدمة  يف  ن�ضعها  جتعلنا  ن�ضاأتها،  �ضاحبت  التي 
راأت النور قبل بنوك اأوروبا، التي مل تظهر اإل يف الع�ضر الو�ضيط يف اأوىل 

جتلياتها".

نظارات خا�سة 
لعلج ق�سر النظر

اليابانية   Kubota ���ض��رك��ة  �ضممت 
ق�ضر  وع���لج  حت�ضني  ميكنها  ن��ظ��ارات 

النظر.
اأجهزة  م��ن  جمموعة  ال��ن��ظ��ارات  وت�ضم 
ع��ر���س ال���ن���ان���و، ال��ت��ي ت�����ض��ق��ط ���ض��وء يف 
ال��ع��ني يف من���ط م��ع��ني، ت�ضبب  ���ض��ب��ك��ي��ة 
ما  ق�ضرية،  م�ضافات  على  الو�ضوح  قلة 

يجربها على النظر بعيداً.
العودة  على  العني  مقلة  ذل��ك  وي�ضاعد 
املري�س  ول���روؤي���ة  الأ���ض��ل��ي،  �ضكلها  اإىل 
املفر�س  وم��ن  طبيعتها.  اإىل  ب��ال��ع��ودة 
اليوم،  يف  �ضاعات  ب�ضع  النظارات  و�ضع 

وال�ضرخاء يف املنزل.
متعددة  اخ��ت��ب��ارات  بعد  ال�ضركة  وق��ال��ت 
 :2020 -اآب  واأغ�ضط�س  -اأي��ار  يف مايو 
على  وا���ض��ح��ة  غ���ري  ����ض���ورة  "اإ�ضقاط 
اأدى  العني  �ضبكية  من  املحيطي  اجل��زء 
امل���ح���وري للعني  ال��ط��ول  ان��خ��ف��ا���س  اإىل 
وتكلف  امل�ضتهدفة".  العني  م��ع  مقارنة 
موقع  ح�ضب  دولر   5700 ن��ظ��ارة  ك��ل 

يانكو ديزاين.

العنب فاكهة
�ص 23 تدعم �سحة اجل�سم

ترطيب اجل�سم
ال��رط��ي��ب امل��ن��ا���ض��ب ع���ن ط��ري��ق امل����اء ال���ع���ادي �ضروري 
اأج�ضامنا تتطلب الكثري منها على  لل�ضحة العامة، لكن 
اأن يكون احل�ضول على كمية كافية  اليوم، وميكن  مدار 
من املاء اأمرا �ضعبا اإذا كنت �ضخ�ضا يحتاج اإىل القليل من 
النكهة يف م�ضروباته، مما يعني اأنه من ال�ضهل اأن ت�ضاب 

باجلفاف دون اأن تدرك ذلك.
ومن  �ضلبية،  ب�ضورة  الإن�ضان  ج�ضم  على  يوؤثر  اجلفاف 
اأبرز اآثاره تغريات املزاج، وارتفاع درجة احلرارة، و�ضعوبة 

الركيز.
ر�ضفة،  ك��ل  م��ع  اجل��ف��اف  منع  على  ي�ضاعد  الليمون  م��اء 
فوائد  جميع  على  للح�ضول  اأك��رب  فر�ضة  مينحك  مم��ا 
الرطيب املنا�ضب، مبا يف ذلك زيادة الطاقة ودعم �ضحة 

القلب.

م�سدر لـ فيتامني �سي
يعترب ماء الليمون ال�ضاخن م�ضدرا رائعا لفيتامني �ضي 

ال�ضروري ل�ضحتك العامة.
فيتامني �ضي ي�ضاعد يف دعم نظام مناعة اجل�ضم وتقويته، 

وبالتايل حمايتك من نزلت الربد والفريو�ضات.
ي�����ض��اع��د ال��ف��ي��ت��ام��ني ع��ل��ى ت��ق��وي��ة ال��غ�����ض��اري��ف والعظام 

والأ�ضنان.
الكولجني،  تكوين  على  ج�ضمك  �ضي  فيتامني  ي�ضاعد 

والتئام جروح اجللد باأمان.
ونوه خرباء تغذية اإىل اأنه باإ�ضافة ن�ضف ليمونة لب�ضعة 
�ضد�س  اإىل  ي�ضل  مب��ا  تفي  اأن  ميكن  امل���اء  م��ن  اأون�����ض��ات 

اجلرعة اليومية املو�ضى بها من فيتامني �ضي.
كما اأن اإ�ضافة ع�ضري الليمون الطازج اإىل املاء البارد )اأو 
الليمون(  مب��اء  الثلج  مكعبات  �ضواين  بع�س  م��لء  حتى 

تعد خطوة ميكن اأن حتدث فرقا كبريا.

تقليل خماطر الإ�سابة بح�سوات الكلى
اأن تكون ح�ضوات الكلى موؤملة للغاية، وتوؤثر على  ميكن 
اجل��ه��از ال��ب��ويل، وه��ن��اك امل��ث��ري م��ن الأ���ض��ب��اب ال��ت��ي تقف 

وراءها، اأبرزها اجلفاف.

ب  �ضر
امل���زي���د 

م����ن امل����اء 
على مدار اليوم 

ميكن اأن ي�ضاعد يف تقليل خطر 
الإ���ض��اب��ة ب��اجل��ف��اف وح�����ض��ى الكلى 

ياأخذك  الليمون  ماء  لكن  به،  املرتبطة 
خطوة اأخرى اإىل الأمام.

على  الليمون  م��اء  يف  املوجود  ال�ضريك  حم�س  يحتوي 
ال�ضرات، مما ي�ضاعد على دعم درجة احلمو�ضة ال�ضحية 

يف البول.
التحدث مع الطبيب  اإىل �ضرورة  التغذية  وينوه خرباء 
الكلى  "قبل حماولة علج ح�ضوات  تغذية،  اأخ�ضائي  اأو 
مباء الليمون اأو الفواكه احلم�ضية الأخرى، وفق ما ذكر 

موقع "وومانز وولرد".

م�سدر للبوتا�سيوم
واحلفاظ  اجل�ضم  يف  البوتا�ضيوم  م�ضتويات  تنظيم  يعد 
�ضحة  يف  ي�ضاهم  البوتا�ضيوم  لأن  مهما،  اأم���را  عليه�����ا 
ال��ع��دي��د م��ن الأن��ظ��م��ة الأ���ض��ا���ض��ي��ة، مب��ا يف ذل���ك القلب 

والع�ضلت.
ت�ضمل العلمات املبكرة لنخفا�س البوتا�ضيوم، التقل�ضات 
هذه  تزيد  اأن  وميكن  الطبيعية،  غ��ري  القلب  و���ض��رب��ات 

الأعرا�س وت�ضبح اأكرث قلقا اإذا تركت دون علج.
اإ�ضافة الليمون  اآخر يجعلك ترغب يف  هذا جمرد �ضبب 
و�ضيعزز  بالبوتا�ضيوم،  غني  كونه  ت�ضربه،  الذي  املاء  اإىل 

م�ضتوياته يف اجل�ضم ويكملها.

فقدان الوزن
مبفرده،  ال��وزن  اإنقا�س  على  الليمون  م��اء  ي�ضاعدك  لن 
لكنه يعد "مقاي�ضة �ضحية "للم�ضروبات ال�ضكرية، التي 

غالبا ما ت�ضاهم يف ال�ضمنة.
من خلل ا�ضتبدال ع�ضري ال�ضباح اأو القهوة احللوة بعد 
وت�ضاعد  ال�ضكر  تناول  �ضتقلل من  الليمون،  الظهر مباء 

ج�ضمك على خ�ضارة الوزن.

�سفاء الب�سرة
الطرق  من  العديد  هناك 
ال���ت���ي مي��ك��ن مل����اء ال��ل��ي��م��ون من 
خللها م�ضاعدتك يف احل�ضول على 

ب�ضرة �ضافية.
يحافظ الرطيب املنا�ضب على �ضحة الب�ضرة، من خلل 
تنظيم م�ضتويات اإفراز الدهون )الزهم(، واإزالة ال�ضموم 

من امليكروبيوم الطبيعي لب�ضرتك.
الغدد  ب��وا���ض��ط��ة  ت��ن��ت��ج  ده��ن��ي��ة �ضمعية  م����ادة  ه��و  ال��زه��م 
ال��ده��ن��ي��ة، وه���و امل��ك��ون الأ���ض��ا���ض��ي ل��ل��زي��وت الطبيعية يف 
قد  البيئية،  اأو  ال��ه��رم��ون��ي��ة  ال��ت��غ��ريات  واأث���ن���اء  اجل�����ض��م، 
تفرط ب�ضرتك يف اإفراز الدهون، مما قد ي�ضاهم يف ظهور 

الب�ضرة الدهنية وان�ضداد امل�ضام.
على  ت�ضاعد  فاإنك  امل��اء،  من  كافية  كمية  ت�ضرب  عندما 

موازنة اإنتاج الدهون لديك.
يحتوي ماء الليمون على فيتامني �ضي، الذي ي�ضاعد على 
على  �ضواء  والفريو�ضات،  اجلراثيم  من  اجل�ضم  حماية 

�ضطح اجللد اأو حتته، كما اأنه يدعم اإنتاج الكولجني.
اأي�ضا على حماية �ضطح اجللد من  الليمون ي�ضاعد  ماء 

ظهور اخلطوط الدقيقة اأو التجاعيد.

زيادة م�ستويات الطاقة
ي�ضاعد الرطيب الذي يوفره ماء الليمون على ال�ضعور 
اأو  النهار  منت�ضف  النهيار يف  دون  الن�ضاط،  مبزيد من 
للم�ضروبات  الأخ���رى  ال�ضارة  اجلانبية  ب��الآث��ار  ال�ضعور 

احللوة والكافيني.
بالفلفونويد  الليمون مهم للرطيب، كونه مليء  ماء 
وفيتامني ب، مما ميكن اأن تعزز اإنتاج الطاقة يف اجل�ضم، 
تنخف�س  )ع��ن��دم��ا  احل��دي��د  امت�ضا�س  ع��ل��ى  وي�����ض��اع��ده 
م�ضتويات احلديد، قد ت�ضعر بالتعب، لذا فاإن امت�ضا�س 

احلديد اأمر حيوي لتزويدك بالطاقة طوال اليوم(.

ارتداء �ساعتني.. مو�سة 
قدمية حتييها تكنولوجيا الع�سر

يف العديد من الدول الغربية جتد 
ال�ضوارع  يف  ال�ضائرين  من  الكثري 
العامة  امل����وا�����ض����لت  راك����ب����ي  اأو 

يرتدون �ضاعتني.
بع�س  اإن  ت��امي��ز  فاينن�ضال  ت��ق��ول 
هوؤلء يرتدون ال�ضاعتني يف الذراع 
واأن  ال��ذراع��ني،  كلتا  يف  اأو  نف�ضها 
ال�ضمة امل�ضركة يف هذه املو�ضة اأن 
تقليدية  ال�ضاعتني  هاتني  اإح��دى 

والأخرى رقمية.
رغ���م اأن م��و���ض��ة امل��ع�����ض��م امل����زدوج 
ال�ضاعات  ظ���ه���ور  م����ع  ان���ت�������ض���رت 
الذكية، اإل اأن العديد من امل�ضاهر 

ارتدوها قبل ذلك.
ال��ب��ارزة هو اجلرنال  الأمثلة  اأح��د 
�ضوارزكوف،  ن���ورم���ان  الأم��ري��ك��ي 
ال�������ذي ارت��������دى ����ض���اع���ت���ني خ���لل 
حيث   ،1991 ع��ام  اخلليج  ح��رب 
التوقيت  لعر�س  واحدة  لديه  كان 
امل��ح��ل��ي يف ال�����ض��ع��ودي��ة والأخ�����رى 

للتوقيت يف وا�ضنطن.
ال�ضهرية  ال�ضخ�ضيات  ب��ني  وم���ن 
اإ�س  هانر  ارتدتها  التي  الأخ��رى 
توم�ضون ومارلون براندو، وموؤخراً 
بيلي اإيلي�س واملمثلن كري�س برات 
 2021 ع������ام  يف  م��������وراي  وب����ي����ل 

مبهرجان كان ال�ضينمائي.
����ض���اع���ت���ني يثري  امل����ي����ل لرت�����������داء 
ال���������ض����وؤال: م����ا ه����و ال���غ���ر����س من 
ال�����ض��اع��ة؟ ه��ل ه��ي ملحق اأن��ي��ق اأم 

بديل للهاتف الذكي؟
يقول العديد من مرتدي ال�ضاعتني 
ال�ضاعة  م���ظ���ه���ر  ي���ح���ب���ون  اإن����ه����م 
اإىل  يحتاجون  ولكنهم  التقليدية 
الر�ضائل  اأو  ال�ضحية  احلالة  تتبع 
الأخرى  امليزات  بع�س  اأو  الن�ضية 

املوجودة يف الذكية.

وفاة قائد الأورك�سرتا 
لر�س فوغت 

ت���ويف ق��ائ��د الأورك�������ض���را الأمل����اين 
يناهز  ع���م���ر  ع����ن  ف���وغ���ت  لر�������س 
مر�س  مع  �ضراع  بعد  عاماً   51
الوكالة  اأعلنت  ما  على  ال�ضرطان، 

التي تتوىل اإدارة اأعماله.
هولت"  "اأ�ضكونا�س  وكالة  وكتبت 
"نعلن  ت��وي��ر  ع���رب  �ضفحتها  يف 
البيانو  ع���ازف  وف���اة  الأ���ض��ى  ببالغ 
لر�س  الأمل��اين  الأورك�ضرا  وقائد 
فوغت". واأ�ضافت "اإّن لر�س رحل 
ظهر اليوم ب�ضلم حماطاً باأ�ضرته 

بعد �ضراع مع مر�س ال�ضرطان".
وك�����ان لر������س ي�����ض��غ��ل م��ن��ذ مت���وز-
املدير  م��ن�����ض��ب   2020 ي���ول���ي���و 
املو�ضيقي لفرقة مو�ضيقى احلجرة 

)ت�ضامرب اأورك�ضرا( يف باري�س.

فوائد مهمة.. هذه الأ�سباب جتعلك 
ت�سيف الليمون اإىل ماء ال�سرب

للح�سول  طرق  عن  الكثريون  يبحث 
�سحي،  وج�سد  نقاء  اأكــر  ب�سرة  على 

لتحقيق ذلك،  الفعالة  الطرق  ولعل من 
وهي  ب�سيطة،  خــطــوة  ــال  خ مــن  تتم 
اإ�سافة الليمون اإىل ماء ال�سرب، خا�سة 

يف ال�سباح. ين�سح الكثري من خرباء 
الليمون"،  "ماء  ب�سرب  التغذية 
ل�سحة  عظيمة  فــوائــد  مــن  لــه  ملــا 

اجل�سم، من بينها:

هناك اأكرث من 100 نوع من التهاب املفا�ضل، ت�ضيب اأكرث من 350 مليون �ضخ�س 
حول العامل. وتفيد درا�ضات حديثة باأن تاأثري املكملت الغذائية حمدود يف تخفيف 

وعلج اأعرا�س هذا اللتهاب الذي ي�ضبب اآلماً �ضديدة يف بع�س الأحيان.
وقد تفيد بع�س التعديلت يف منط احلياة يف حت�ضني حالة التهاب املفا�ضل، واأهمها: 

التغذية، والإقلع عن التدخني، وجتّنب الكحول، وتخفيف الوزن.
اإىل  وت����وؤدي  واأع��را���ض��ه،  املفا�ضل  ال��ت��ه��اب  تخفيف  على  ال�ضحية  التغذية  وت�ضاعد 

حت�ضينات ملحوظة يف م�ضاكل التيب�س، ووظيفة املفا�ضل.
�ضحي  غ��ذائ��ي  نظام  ات��ب��اع  على  املفا�ضل  بالتهاب  امل�ضابني  التو�ضيات  وحت��ث 

الكاملة، وبذلك  غني باخل�ضروات والفواكه والبقوليات واحلبوب 
اللزمة  النباتية  امل��غ��ذي��ات  م��ن  جمموعة  على  اجل�ضم  يح�ضل 
العمليات  عن  الناجم  التاأك�ضدي  الإجهاد  تخفيف  يف  للم�ضاعدة 

اللتهابية املرتبطة بالتهاب املفا�ضل.
 3 اأوميغا  الغنية بدهون  الأطعمة  ال�ضحي  الغذائي  النظام  ويت�ضمن 

مثل: الأ�ضماك الدهنية )ال�ضلمون والتونة وال�ضردين(، وبذور ال�ضيا، وزيت 
والأ�ضماك واحلليب(  د )البي�س  الزيتون، وفيتامني  الكتان، واجلوز، وزيت  بذور 

اإىل جانب التعر�س املبا�ضر لأ�ضعة ال�ضم�س.
وي�ضاعد تناول الكركم والزجنبيل على تقليل التهابات اجل�ضم ب�ضكل عام.

التغذية ل املكملت تخّفف 
التهاب املفا�سل
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�ش�ؤون حملية

جائزة حممد بن زايد لأف�سل معلم  تختتم الربنامج التدريبي للمعلمني املتميزين يف جمهورية فنلندا

اأحمد بالهول الفل�سي: قيادتنا الر�سيدة حري�سة على تقدير اإجنازات واإ�سهامات الكوادر التعليمية يف بناء اأجيال امل�ستقبل
•• دبي-الفجر

 اختتمت جائزة حممد بن زايد " لأف�ضل 
للمعلمني  ال��ت��دري��ب��ي  " ال��ربن��ام��ج  معلم 
امل��ت��م��ي��زي��ن يف ج��م��ه��وري��ة ف��ن��ل��ن��دا، ممن 
املا�ضية،  ب��دورت��ه��ا  اجل���ائ���زة  يف  ���ض��ارك��وا 
حيث وفرت لهم تدريباً تخ�ض�ضياً لتنمية 
مهاراتهم وتعزيز جوانب الأداء الوظيفي 
ل����دي����ه����م، وذل�������ك يف جم�������الت ال���ع���ل���وم، 
الربجمة  املبكرة،  الطفولة   ، الريا�ضيات 
والروبوتات ، التقنيات املطورة يف التعليم، 

واأ�ضاليب التعلم احلديثة.
وي���ن���درج ال���ربن���ام���ج ال��ت��دري��ب��ي يف اإط����ار 
يف  املتمثلة  للجائزة،  امل�ضتقبلية  ال��روؤي��ة 
ت�ضهم  التي  واملمار�ضات  امل�ضامني  تعزيز 
الدول  يف  املتميز  املعلم  �ضمات  تكري�س  يف 
خ�ض�ضت  ح��ي��ث  اجل����ائ����زة،  يف  امل�����ض��ارك��ة 
اجلائزة حيزاً للنخبة من املعلمني، الذين 
واأداء  يحققون يف م�ضاركاتهم فيها متيزاً 
تدريبية  دورات  ت��وف��ري  خ��لل  م��ن  عالياً 
متخ�ض�ضة لهم، تعمل على اإعادة �ضياغة 
الأطر الداعمة للمعلم عرب توفري تدريب 
ومهاراته  ق���درات���ه  م��ن  ي��ع��زز  تخ�ض�ضي 

ونواجته.
جمموعة  التدريبي  الربنامج  يف  و�ضارك 
التعليم،  �ضلك  يف  الرائدين  املعلمني  من 
ور����س  وح�����ض��ور  دورات  اإىل  ل��لن��ت�����ض��اب 
ت��دري��ب��ي��ة م��ت��خ�����ض�����ض��ة، وزي������ارة خمتلف 
التعليمية املختلفة يف جمهورية  املن�ضئات 
على  وقدراتهم  مواهبهم  لإب���راز  فنلندا، 
البتكار والإبداع، وتوظيف هذه الطاقات 
ال�ضفية، مبا يحقق  الغرفة  التعليمية يف 
اأه������داف اجل���ائ���زة وروؤي���ت���ه���ا ن��ح��و تعليم 

م�ضتدام ي�ضكل املعلم فيه احللقة الأهم.
وي�����اأت�����ي ال����ربن����ام����ج ال������ذي ا����ض���ت���م���ر ملدة 
ا�ضبوعني، لتحقيق جمموعة من الأهداف 
امل�ضاركني  ت��ع��رف  يف  املتمثلة  ال��رب��وي��ة، 
امل�����ض��ت��خ��دم��ة يف  ال���رب���وي���ة  امل����ب����ادئ  اإىل 

لتحفيز  ال��ف��ن��ل��ن��دي،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال��ن��ظ��ام 
لدى  البحثّية  واملهارات  النقدي  التفكري 
وتعليم  املبكرة،  الطفولة  وتعليم  الطلبة، 
احللول  وا����ض���ت���خ���دام���ات  ال���ري���ا����ض���ي���ات، 
التكنلوجية املختلفة يف التعليم مت�ضمنة 

الربجمة والروبوتات.
كما اأ�ضهم الربنامج الذي �ضم العديد من 
يف  امل�ضاركة،  ال��دول  خمتلف  من  املعلمني 
نتيجة  دول��ي��ة،  معرفية  خ��ربات  اإك�ضابهم 
لتبادل اخلربات لأنظمة التعليم يف دولهم 
الطلع  عن  ف�ضًل  العمل،  ور���س  خ��لل 
املواكبة  والتقنّيات  املنهجيات  اأحدث  على 
ل��ل��ت��غ��ريات ال�����ض��ري��ع��ة يف ال���ق���رن احل���ادي 

والع�ضرين.
ر�ضمية  زي���ارات  ع��دة  على  اأي�ضاً  وا�ضتمل 
ومهنية للوكالة الوطنية للتعليم، بجانب 
واملن�ضاآت  للمدار�س  اخلارجية  ال��زي��ارات 
�ضاعد  كما  ال��ع��ام��ة،  واملكتبات  التعليمية 
اإىل  التعرف  يف  اإليه  املنت�ضبني  الربنامج 
تتعلق  التي  والعملية  النظرية  اجلوانب 
ال�ضغرية،  املجموعات  تدري�س  مبنهجية 
جمموعات  م�����ض��ارك��ة  ت�ضهيل  خ���لل  م��ن 
وال���رك���ي���ز على  الأن�������ض���ط���ة  ال��ط��ل��ب��ة يف 
واأ�ضاليب حل  البحثية،  املهارات  ا�ضتخدام 
امل�ضكلت لغايات تهيئة بيئة داعمة للتعُلم 

الَنّ�ِضط لدى الطلبة.
بالهول  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  واأك������د 
الفل�ضي، وزير الربية والتعليم، م�ضرف 
عام اجلائزة حر�س قيادتنا احلكيمة بقيادة 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيدي 
الدولة، حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  زايد 
اإجن��ازات واإ�ضهامات الكوادر  ، على تقدير 
يف  اجلليلة  ج��ه��وده��م  واإب����راز  التعليمية، 
تن�ضئة اأجيال امل�ضتقبل، واإعدادها معرفياً 

وعلمياً وفق اأعلى املعايري العاملية.
اإثراء  اإن هذه اجلائزة تعزز  وقال معاليه 
جمالتها،  جميع  يف  ال��رب��وي��ة  العملية 
لتحفيز  �ضاملة،  تربوية  لنه�ضة  وتوؤ�ض�س 
املعلمني، ون�ضر ثقافة التميز بني الكوادر 
لأنهم ميثلون  ورفع مهاراتهم  الربوية، 
ور�ضالة  عظيمة  اأمانة  ويحملون  القدوة 
نبيلة، لر�ضيخ منظومة تعليمية متطورة 
بالكوادر  ال��ع��م��ل  ���ض��وق  رف���د  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
التنمية  حتقيق  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة  ال��ب�����ض��ري��ة 

ال�ضاملة وامل�ضتدامة للدولة.
الوزارة  حر�س  الفل�ضي  معايل  واأو���ض��ح 
التعليمي،  ب���ال���ق���ط���اع  ال���ن���ه���و����س  ع���ل���ى 
ثقافة  وتكري�س  مب��خ��رج��ات��ه،  والرت���ق���اء 
والبتكار بني منظومة  والتميز  التناف�س 
املمار�ضات،  اأف�ضل  وف��ق  ال��رب��وي  امل��ي��دان 

متثل  ال��ت��دري�����ض��ي��ة  ال��ك��ف��اءات  اأن  ل�ضيما 
الأ�ضا�س املتني ل�ضتدامة التطور وتن�ضئة 
الربوية،  امل���ع���اي���ري  ب��اأف�����ض��ل  الأج����ي����ال 
امل����ح����وري يف بناء  ب����دوره����م  ن��ع��ت��ز  ح��ي��ث 
اأجيال  واأع��داد  النفو�س  وتهذيب  العقول 

امل�ضتقبل.
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�ضو  ����ض���ع���ادة حم���م���د  وق������ال 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  روؤي����ة  اإن  العليا  اللجنة 
فتحت  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 
الدول  جميع  م��ن  املعلمني  اأم����ام  الآف����اق 
والتميز،  ل���لإب���داع  اجل��ائ��زة  امل�����ض��ارك��ة يف 
وتقدمي اأف�ضل واأهم املبادرات واملمار�ضات 
وتطوير  واخل��ّلق��ة،  املبتكرة  التعليمية 
دورهم  لتعزيز  امل��ع��ريف،  التناف�س  ثقافة 
القادمة  الأج����ي����ال  ت��ك��وي��ن  يف  امل���ح���وري 
معرباً  امل�ضتقبل،  نحو  باأياديهم  والآخ���ذ 
عن تقديره وامتنانه ملا يقدمه �ضموه من 
دعم واهتمام لحمدود للتعليم واملعلمني، 
املنجزات  وحتقيق  التعليم  ج��ودة  لتعزيز 

الوطنية يف �ضتى املجالت.
ر�ضخت  التي  اجلائزة  اأن  �ضعادته  واأو�ضح 
مكانتها املتميزة على ال�ضاحتني الإقليمية 
الربوية  ومعايريها  بروؤيتها  والعربية، 
كان  امل�����ض��ت��دام��ة،  واأه��داف��ه��ا  والتحفيزية 
اإحداث  يف  وامللمو�س  الإيجابي  الأث��ر  لها 

ح���راك ف��اع��ل ب��ني امل��ع��ل��م��ني م��ن خمتلف 
ال����دول امل�����ض��ارك��ة، ل���ض��ي��م��ا اأن��ه��م ميثلون 
ر�ضالتهم  اأداء  يف  للطلبة،  امللهمة  القدوة 
ال�ضامية والنبيلة، واإر�ضاء القيم الربوية 
مهاراتهم  وتنمية  متكينهم  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
امل�ضتقبلية، كما اأنها تر�ضخ املكانة الرائدة 
ل��ل��دول��ة ال��ت��ي مت��ث��ل من��وذج��اً ي��ح��ت��ذى يف 
التطور العلمي واملعريف، وتقدمي املبادرات 
اأف�������ض���ل اخلطط  امل��ل��ه��م��ة ع���رب ت��ط��ب��ي��ق 

واملنهجيات وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل.
اأمني  الدرمكي  الدكتور حمد  بدوره قدم 
اإىل  والمتنان  ال�ضكر  واف��ر  اجلائزة،  عام 
اآل  �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
واللحمدود  الكبري  دع��م��ه  على  ن��ه��ي��ان، 
�ضموه  ج��ائ��زة  اإن  وق���ال  وامل��ع��ل��م،  للتعليم 
 2017 يف  ان���ط���ل���ق���ت  م���ع���ل���م  لأف���������ض����ل 
بو�ضع  وذل�����ك  ال�������ض���دي���دة،  ب��ت��وج��ي��ه��ات��ه 
القرن  يف  املعلم  متطلبات  تواكب  معايري 
اأنها  كما  العاملي،  املعلم  ومتطلبات   21
اإليه  و���ض��ل��ت  مل��ا  واحل��اف��ز  ال��داف��ع  �ضكلت 
عربياً  ورفيعة  مرموقة  مكانة  من  اليوم 
وعاملياً، ل�ضيما باأن التعليم ميثل مرتكزاً 
لتحقيق م�ضتهدفات الدولة يف اخلم�ضني 
وتناف�ضيتها  ري��ادت��ه��ا  وت��ع��زي��ز  ال��ق��ادم��ة، 
العاملية، مبا يتما�ضى مع ال�ضراتيجيات 

الوطنية وامل�ضتقبلية.
اإط������ار برامج  اأن�����ه م���ن ���ض��م��ن  واأ�����ض����اف 
من  امل�ضاركات  اأف�ضل  اإي��ف��اد  يتم  اجل��ائ��زة 
ج��م��ي��ع ال�����دول امل�����ض��ارك��ة ل���لط���لع على 
والتعليمية  التدريبية  املمار�ضات  اأف�ضل 
اإع���داد  مت  حيث  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  يف 
ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع جامعة 
يحتوي  ف��ن��ل��ن��دا،  ج��م��ه��وري��ة  يف  هل�ضنكي 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل���ع���ارف وامل����ه����ارات، منها 
م�����ه�����ارات ب���رجم���ي���ة وم���ع���رف���ي���ة واأي�������ض���اً 
مواد  يف  تتعلق  م��ه��ارات  وكذلك  �ضلوكية، 
ال��ري��ا���ض��ات واخ���ت���ب���ارات دول���ي���ة، ك��م��ا مت 
الطلع على املهارات القيادية التي يجب 
اإع��داد عدة  اأن يتحلى بها املعلم، حيث مت 
زيارات خمتلفة منها زيارة اإىل مدر�ضة يف 
اأخرى  العا�ضمة هل�ضنكي، بجانب زيارات 

اإىل املتاحف ومراكز الأبحاث.
املعلمني  م����ن  ع������دد  ع����رب  ج��ه��ت��ه��م  م����ن 
واملن�ضقني امل�ضاركني يف الربنامج التدريبي 
اإىل  وامتنانهم  تقديرهم  ع��ن  فنلندا  يف 
اآل  �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
والداعمة  ال��رائ��دة  مبادرته  على  نهيان، 
للمعلمني، وحر�ضه على جت�ضيد الهتمام 
املزيد  نحو  الربوي وحتفيزهم  بدورهم 
املن�ضود  ب��دوره��م  الط���لع  التميز يف  م��ن 

الأجيال،  وبناء  الطلبة  ق��درات  تعزيز  يف 
امل�ضبوقة  غ��ري  اجل��ائ��زة  ه���ذه  اإن  وق��ال��وا 
ت��ر���ض��خ اأه��م��ي��ت��ه��ا واأه���داف���ه���ا، مب���ا يحقق 
توجيهات �ضموه الداعمة للمعلمني الذين 
ميثلون حلقة مهمة يف العملية الربوية. 
اجلائزة  من�ضق  ال�����ض��رح��ان  حم��م��د  واأك����د 
التجربة  ع��ل��ى  الط������لع  اأن  الأردن  يف 
تعليمياً  ن��ظ��ام��اً  تتبع  وال��ت��ي  الفنلندية 
التعليمية يف  النظمة  اأف�ضل  اأح��د  يعترب 
الكبري يف �ضقل  الأث��ر  العامل، �ضيكون له 
التجربة  ه��ذه  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة  خربتهم 
البيئة  يف  وتوظيفها  التعليم،  يف  الرائدة 
حتى  التعلم  خمرجات  لتعزيز  التعليمية 

تعود بالنفع على الطلبة ب�ضكل خا�س.
اململكة  من  املالكي  ح�ضني  اأحمد  واأو���ض��ح 
والفائز  ال�����ض��ق��ي��ق��ة  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
 ،2020 ال��ث��ال��ث��ة  دورت���ه���ا  ب���اجل���ائ���زة يف 
توؤكد  ف��ن��ل��ن��دا  ال��ت��دري��ب��ي��ة يف  ال��رح��ل��ة  اأن 
ح��ر���س ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
ت��ر���ض��ي��خ مكانة  ن��ه��ي��ان ع��ل��ى  اآل  ب��ن زاي����د 
وذلك  واملرموقة،  الكبرية  ومكانته  املعلم 
املمكنات  ج��م��ي��ع  م��ن  متكينه  خ���لل  م��ن 
الزيارة  اأن  خ��ا���ض��ة  ق���درات���ه،  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
اأف�ضل  على  للتعرف  مهمة  �ضانحة  كانت 
الفنلندي،  التعليم  يف  العاملية  املمار�ضات 
العمل  وور����س  العلمية  ال��زي��ارات  بجانب 

املتخ�ض�ضة.
رحلة  الطنيجي  را�ضد  خديجة  وو�ضفت 
الكثري من اجلوانب  باأنها حققت  فنلندا 
الإيجابية التي تعرب عن اأهداف اجلائزة، 
ب��الإ���ض��اف��ة اإىل امل��خ��رج��ات الأخ����رى التي 
العملية  ال��ف��ع��ال يف  ال�����دور  ل��ه��ا  ���ض��ي��ك��ون 
الدولة، معربة عن  التعليمية يف مدار�س 
الزيارة  اإجن��اح  يف  �ضاهم  من  لكل  �ضكرها 
التي منحتهم فر�ضة الطلع على اأف�ضل 
الربوية  واملحاور  التعليم،  يف  املمار�ضات 
ب��خ��ربات��ه��م و�ضقل  ل���لرت���ق���اء  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

مهاراتهم.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتقبل مركز الإمارات للدرا�ضات والبحوث ال�ضراتيجية الدفعة الرابعة 
ي�ضتهدف  ال��ذي  ال�ضراتيجي"،  "الباحث  برنامج  من  الأوىل  املرحلة  من 
مهاراته،  �ضقل  خلل  من  ال�ضراتيجي،  للباحث  الأ�ضا�ضية  القدرات  بناء 
وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  املجالت  يف  �ضة  املتخ�ضِّ التحليلية  قدراته  وتنمية 

والإعلمية.
وت�ضمُّ هذه الدفعة جمموعة من الباحثني امل�ضاعدين من موظفي املركز، 
ة؛ وذلك يف اإطار م�ضاعيه  وجمموعة من منت�ضبي جهات وموؤ�ض�ضات وطنية عَدّ
الرامية اإىل اإعداد نخبة اإماراتية م�ضلَّحة بفكر ا�ضراتيجي وروؤية �ضمولية، 

هاته اخلا�ضة بتنمية معارف الكوادر املواِطنة، ومهاراتها. و�ضمن توجُّ
الإمارات  مركز  ع��ام  مدير  النعيمي،  حممد  �ضلطان  الدكتور  �ضعادة  وق��ال 
"الباحث  برنامج  اإن   ، املنا�ضبة  بهذه  ال�ضراتيجية  والبحوث  للدرا�ضات 
تاأهيل  اإىل  خللها  م��ن  امل��رك��ز  ي�ضعى  وطنية،  م��ب��ادرة  ه��و  ال�ضراتيجي" 
ك����وادر وط��ن��ي��ة واع����دة، يف جم���الت ال��درا���ض��ات وال��ب��ح��ث العلمي والإع����لم 
وؤ، مبا ين�ضجم  التحليلي، ومتكينها باأف�ضل مهارات املتابعة والتحليل والتنبُّ
اقت�ضاد معريف، يقوم  اإىل  بالو�ضول  للدولة  الر�ضيدة  القيادة  مع توجيهات 
على اإعداد جيل قادر على �ضناعة وا�ضت�ضراف م�ضتقبل م�ضتدام من الرفاه 
الأوىل  املرحلة  من  الرابعة  الدفعة  منت�ضبي  اأن  �ضعادته  ��د  واأكَّ وال�ضتقرار. 
"الباحث ال�ضراتيجي" �ضيخ�ضعون لربنامج علمي وتدريبي  من برنامج 

م وفق خطة متكاملة تنه�س مبعارفهم ومهاراتهم يف جمالت  مِّ مكثَّف، �ضُ
اختريت  اإذ  الإره����اب؛  ومكافحة  التحليلي  والإع���لم  والقت�ضاد  ال�ضيا�ضة 
على  وخ��ارج��ه،  املركز  داخ��ل  من  الربنامج،  يف  امل�ضاركني  لت�ضاعد  امل�ضاقات 
بدقة  الفاعلني فيها  املجالت، ومتكينهم من حتديد  لتلك  دق��ًة  اأك��رث  فهٍم 
يف  احلا�ضل  التطور  اجت��اه��ات  ب�ضاأن  التحليلية  معارفهم  وتعزيز  وك��ف��اءة، 
"الباحث  برنامج  املركز  تنظيم  وياأتي  كافة.  ُعد  ال�ضُّ على  والعامل  الإقليم 
ال�ضراتيجي"؛ ب�ضفته اإحدى املبادرات النوعية التي تعزز املعرفة النظرية 
واملهارات التطبيقية للكوادر املواِطنة، وان�ضجاًما مع املبادئ الع�ضرة للدولة 
للنمو  امل�ضتقبلي  الرئي�ضي  املحرك  اأن  توؤكد  التي  "اخلم�ضني اجلديدة"،  يف 
الأدوات  اإح��دى  العلمي ب�ضفته  التفوق  اإىل  الب�ضري؛ وتنظر  املال  راأ���س  هو 

الرئي�ضية يف ر�ضم حدود الدولة التنموية والقت�ضادية، وت�ضعى من خلل 
و�ضمعتها  الإم���ارات  دول��ة  مكانة  تر�ضيخ  اإىل  ال��رائ��دة  الوطنية  موؤ�ض�ضاتها 
الأوىل،  ال�ضراتيجي" يف مرحلته  "الباحث  برنامج  اأن  اإىل  ُي�ضار  العاملية. 
التحليل  ب�ضاأن:  ة  ع��دَّ م�ضاقات  ن  ت�ضمَّ �ضابقة،  دفعات  ث��لث  جت  خرَّ التي 
ال�ضراتيجي، والعلقات الدولية، وحتليل النظم ال�ضيا�ضية، واللغة العربية 
لأغرا�س البحث العلمي والكتابة التحليلية، وم�ضاقات يف املنتجات التحليلية، 
وحتليل امل�ضمون، ومنهجيات البحث العلمي، وفن الإلقاء والتقدمي، اإ�ضافًة 
تطبيقات  وا�ضتخدام  التخ�ض�ضية،  للمطالعة  �ضاعات  املنت�ضبني  منح  اإىل 
اإىل ممار�ضة العمل داخل الأق�ضام حتت  احلا�ضب الآيل، ثم النتقال لحًقا 

اإ�ضراف خرباء يف خمتلف املجالت التخ�ض�ضية.

الإمارات للدرا�سات ي�ستقبل الدفعة الرابعة من برنامج الباحث ال�سرتاتيجي

اأ�ستاذ يف جامعة الإمارات ي�سارك يف حترير عدد خا�س 
من الدرا�سة البحثية ريادة الأعمال عرب العمر

•• العني- الفجر

الإمارات  جامعة  من  باحث  �ضارك 
�ضّم  فريق  �ضمن  املتحدة  العربية 
اأرب���ع���ة حم���ّرري���ن يف جم����ال ري����ادة 
الأعمال، يف اإعداد عدد خا�س ملجلة 
بيزني�س  "جورنال  العاملية  الأعمال 
الأعمال  "ريادة  ح��ول  فينتورينج" 
العلقة  ع��ن  الك�ضف  ال��ع��م��ر،  ع��رب 

بني العمر وريادة الأعمال".
املُ�ضارك الدكتور تيمو  املُحّرر  وقال 
الأعمال  اإدارة  كلية  من  كاوتونني، 
والق��ت�����ض��اد يف ج��ام��ع��ة الإم������ارات: 
تعزيز  اإىل  ال���ع���دد  ه����ذا  "يهدف 
ال��ب��ح��ث ح���ول ري����ادة الأع���م���ال على 
�ضيما  الف��را���ض��ي، ل  العمر  م��دى 
ُمتزايداً  اهتماماً  واأننا ن�ضهد حالياً 
ة والتحّديات التي  بال�ضمات اخلا�ضّ
ال�ضباب  الأع����م����ال  رواد  ي��واج��ه��ه��ا 
يبداأون  مب��ن  مقارنة  ال�ضن  وك��ب��ار 
حياتهم  منت�ضف  يف  جتارياً  ن�ضاطاً 
املهنية، وكيف مُيكن لرواد الأعمال 
طوال  اأعمالهم  يف  النجاح  حتقيق 
حياتهم". واأ�ضاف: "ت�ضري الأبحاث 
اإىل اأن العمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
وامليل  ل��لأف��راد.  الريادي  بالن�ضاط 
اإىل بدء عمل جتاري يبلغ ذروته يف 
الأبحاث  ومعظم  العمر.  منت�ضف 
�ضمنياً  مبنية  الريادية  والنظريات 
مع و�ضع الأفراد يف منت�ضف العمر 

ب���ع���ني الع����ت����ب����ار. وُت�������ض���ري الأدّل�������ة 
والعمليات  الدوافع  اأن  اإىل  النا�ضئة 
املُ��ت��م��ّي��زة ُت���وؤّث���ر ع��ل��ى ن�����ض��اط ريادة 
الأع���م���ال ل��ك��لٍّ م��ن ال�����ض��ب��اب وكبار 
يواجه  �ضواء، حيث  على حدٍّ  العمر 
توّقعات  جم���م���وع���ة  ك�����ّل  اأع���������ض����اء 
تواجه  ك��م��ا  خُم��ت��ل��ف��ة.  جُم��ت��م��ع��ي��ة 
حتّولت  اأي�ضاً  البلدان  من  العديد 
كبرية يف التكوين العمري ل�ضكانها، 
املجتمعات  اأو  ال�ضيخوخة  نحو  اإّم��ا 
لذا  ُم��ت��زاي��د،  ب�ضكل  ���ض��ّن��اً  الأ���ض��غ��ر 
ن����رى ب�����اأن ال���وق���ت احل���ا����ض���ر ُمهم 
بني  العلقة  حول  البحث  لتطوير 
واأو�ضح:  الأعمال".  وري���ادة  العمر 
اإىل  ج��ن��ب��اً  الأع���م���ال  ري����ادة  "تاأتي 
الجتماعية  امل������زاي������ا  م�����ع  ج���ن���ب 
الرفاهية  وحت��ق��ي��ق  والق��ت�����ض��ادي��ة 
لقد  الأع��م��ار.  جميع  من  للعاملني 
اأن ري��ادة الأعمال  وج��دت الأب��ح��اث 

للهروب  و���ض��ي��ل��ة  لي�ضت  ال�����ض��ب��اب��ي��ة 
من البطالة، ولكنها مُيكن اأن توّفر 
الرفاه  حت�ضني  مثل  اأو���ض��ع،  ف��وائ��د 
لل�ضباب،  وال��ن��ف�����ض��ي  الج���ت���م���اع���ي 
يف  الريادية.  بالكفاءات  وتزويدهم 
الأعمال  ري��ادة  على  ُيطلق  ال��واق��ع، 
اإ�ضم )مهارة اأ�ضا�ضية للقرن احلادي 
والع�ضرين يف مكان العمل(. علوة 
على ذل��ك، قد تكون ري��ادة الأعمال 
الناجحة  ال�ضيخوخة  لدعم  طريقاً 
ال���رف���اه���ي���ة م����ن خلل  وحت�������ض���ني 
ب��ال�����ض��ع��ي وراء  ل����لأف����راد  ال�����ض��م��اح 
فر�س حتقيق الذات واكت�ضاب املزيد 
من التحّكم يف وقت ومكان ومقدار 
العمل". واختتم الدكتور كاوتونني 
"يقبل ال��ع��دد اخل��ا���ّس من  ق��ائ��ًل: 
جميع  م��ن  العلماء  ب��ح��وث  امل��ج��ل��ة، 
اإىل  ي�ضعون  ال��ذي��ن  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
م����ن فهمنا  ي���زي���د  ال������ذي  ال���ب���ح���ث 
ظهور  لكيفية  وال��ع��م��ل��ي  ال��ن��ظ��ري 
الأعمال وتطّورها يف مراحل  ريادة 
ويهدف  ال��ف��رد.  عمر  م��ن  خُمتلفة 
العدد اخلا�س اإىل تقدمي جمموعة 
والتجريبية  النظرية  امل��ق��الت  من 
عالية اجلودة التي تعك�س الطبيعة 
�ضات لأبحاث ريادة  ُمتعّددة التخ�ضّ
دعوة  اإ���ض��دار  حالياً  مّت  الأعمال". 
العدد اخلا�ّس للُم�ضاركني الراغبني 
يف تقدمي الأوراق، وينتهي التقدمي 

يف 31 مايو 2023.

انطاق الربنامج يف م�ست�سفى كليفاند كلينك اأبوظبي

برنامج تدريب طلب املدار�س الثانوية من مبادلة للرعاية ال�سحية يلهم اجليل املقبل من موظفي امل�ست�سفيات يف دولة الإمارات
املبادرة تتيح الفر�سة للطلب للتعرف عن كثب على روؤية ور�سالة مبادلة للرعاية ال�سحية والطلع على املهن والتخ�س�سات الطبية املختلفة عرب �سبكتها من مرافق الرعاية ال�سحية

•• اأبوظبي- الفجر

ا�ضتقبلت مبادلة للرعاية ال�ضحية و�ضركاوؤها، 
الثانوية  املرحلة  وطالبات  طلب  من   60
املدار�س  ط����لب  ت���دري���ب  ب��رن��ام��ج  اإط�����ار  يف 
الثانوية لهذا ال�ضيف، الذي يهدف لتطوير 
الرعاية  جم����ال  يف  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ك���ف���اءات 
ال�ضحية يف دولة الإم��ارات وتعريفهم باملهن 
عرب  املتاحة  املختلفة  الطبية  والتخ�ض�ضات 

�ضبكة مبادلة للرعاية ال�ضحية.
كليفلند  م�ضت�ضفى  يف  ال��ربن��ام��ج  وان��ط��ل��ق 
كلينك اأبوظبي يف العام 2016، ليتم تو�ضيع 
�ضبكة  �ضمن  اآخ��ري��ن  �ضركاء  لي�ضمل  نطاقه 
النجاح  اأعقاب  يف  ال�ضحية  للرعاية  مبادلة 
الذي حققه والإقبال الوا�ضع الذي لقيه من 

قبل الطلب واملوؤ�ض�ضات التعليمية.
اأبوظبي،  كلينك  كليفلند  م�ضت�ضفى  واأطلق 
اأحد مرافق مبادلة للرعاية ال�ضحية، ن�ضخة 
مب�ضاركة  ال�ضيفي  الربنامج  من  العام  ه��ذا 
املوؤ�ض�ضات  خمتلف  من  وطالبة  طالًبا   60
امل�ضت�ضفى  وك�����ان  اأب���وظ���ب���ي.  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
املرافق  اأول  التخ�ض�ضات  امل��ت��ع��دد  احل��دي��ث 
جل�ضات  تلقوا  حيث  الطلب،  ت�ضتقبل  التي 
تعريفية �ضاملة، مع فر�ضة ح�ضرية ملرافقة 
اأث���ن���اء ممار�ضة  ال�����ض��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  ك�����وادر 

مهامهم اليومية، الطبية منها وغري الطبية، 
لهم  واأت��ي��ح��ت  امل�ضت�ضفى،  اأرج���اء  خمتلف  يف 
جوانب  خمتلف  على  للتعرف  قّيمة  فر�ضة 

عمل املهن الطبية.
م�ضت�ضفى  يف  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  خ��و���س  وب��ع��د 
الطلب  تنّقل  اأب��وظ��ب��ي،  كلينيك  كليفلند 
عرب العديد من مرافق �ضبكة مبادلة للرعاية 
ال�ضحية، حيث تعرفوا عن كثب على خمتلف 
ال�ضحية،  الرعاية  وموؤ�ض�ضات  التخ�ض�ضات 
بالفر�س  اه��ت��م��ام��ه��م  م��ن  زاد  ال����ذي  الأم����ر 
ال�ضحية.  الرعاية  املتنوعة يف جمال  املهنية 
م�ضت�ضفى  ا���ض��ت�����ض��اف  ال���ربن���ام���ج،  وب��ن��ه��اي��ة 

ملنح  ت��خ��ّرج  حفل  اأب��وظ��ب��ي  كلينك  كليفلند 
الطلب �ضهادات امل�ضاركة يف الربنامج.

احلمادي،  ���ض��ع��اد  ق��ال��ت  ال�����ض��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
للرعاية  الب�ضرية لدى مبادلة  املوارد  رئي�س 
للرعاية  م��ب��ادل��ة  يف  "نحر�س  ال�����ض��ح��ي��ة: 
املقبل  اجليل  مهارات  تطوير  على  ال�ضحية 
م��ب��ادرات مثل  وتتيح  املحلية،  ال��ك��ف��اءات  م��ن 
الثانوية  امل���دار����س  ط���لب  ت���دري���ب  ب��رن��ام��ج 
املهنية  بامل�ضارات  الطلب  لتعريف  الفر�ضة 
التي تنتظرهم �ضمن قطاع الرعاية ال�ضحية 
الإم���ارات. وياأتي  دول��ة  واملتنامي يف  احليوي 
املقبلة  الأج��ي��ال  تثقيف  على  احل��ر���س  ه��ذا 

اأمامهم  املتاحة  املهنية  بالفر�س  وتعريفهم 
يف جمال الرعاية ال�ضحية، يف �ضياق جهودنا 
الأ�ضمل نحو تغيري م�ضهد الرعاية ال�ضحية 
اأكرث  ق��ط��اع  ب��ن��اء  يف  وامل�ضاهمة  املنطقة،  يف 

ا�ضتدامة يف دولة الإمارات". 
املوارد  رئي�س  اجل���ودر،  علي  ق��ال  جانبه  م��ن 
كلينك  ك��ل��ي��ف��لن��د  م�ضت�ضفى  يف  ال��ب�����ض��ري��ة 
طلب  با�ضتقبال  ���ض��ع��داء  "نحن  اأب��وظ��ب��ي: 
كليفلند  م�ضت�ضفى  يف  ال��ث��ان��وي��ة  امل���دار����س 
الربنامج  ه�����ذا  ���ض��م��ن  اأب����وظ����ب����ي  ك��ل��ي��ن��ك 
مبادلة  من  لهم  ا  خ�ضي�ضً املكّر�س  التدريبي 
ب�ضكل كبري جهود  ونقّدر  ال�ضحية،  للرعاية 
يتجزاأ  التي متثل ج��زًءا ل  الطبية،  ك��وادرن��ا 
امل��ب��ادرة. وناأمل  امل�ضت�ضفى، يف دع��م ه��ذه  من 
باأن ي�ضاهم هذا الربنامج، والربامج املماثلة، 
يف ال�ضتفادة ب�ضكل اأكرب من الكفاءات املحلية 
تتاح  اأن  وي�ضّرنا  الإم���ارات.  دول��ة  يف  املتميزة 
والتاأثري  املقبلة  الأجيال  لدعم  الفر�ضة  لنا 
ت�ضجع  ب��اأن  ناأمل  كما  اإيجابي،  ب�ضكل  عليهم 
هذه التجربة الطلب على متابعة درا�ضتهم 
ال�ضحية.  ب��ال��رع��اي��ة  م��ت�����ض��ل��ة  جم����الت  يف 
للرعاية  م��ب��ادل��ة  م���راف���ق  اأح����د  وب��اع��ت��ب��ارن��ا 
ال�ضحية، نتطلع لتطوير مزيد من املن�ضات 
العاملة  ال���ق���وى  وت���ط���ور  ت���دع���م من���و  ال���ت���ي 

امل�ضتقبلية يف دولة الإمارات".
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وفوائده  اللذيذ  مبذاقه  �سهرة  الأكر  الفواكه  من  العنب  يعترب 
العظيمة للج�سم، فهو غني بالعنا�سر الغذائية متعددة اخل�سائ�ص. 
وذلك  باعتدال  "العنب"  تــنــاول  اأهمية  اإىل  اخلـــرباء  وي�سري 
لحتوائه على ن�سبة عالية من ال�سكر، اإذ قد يوؤدي تناول كميات 
كبرية منه اإىل ارتفاع ال�سكر بالدم، ويوؤكدون اأن اإيجابيات تناول 
العنب ب�سكل معتدل اأكر من ال�سلبيات، ولكن طرح اخلرباء �سوؤال 

ماذا يحدث للج�سم يف حال تناول العنب ب�سكل معتدل؟

ي�ساهم يف دعم �سحة العقل
يف  املوجودة  للأك�ضدة  امل�ضادة  املركبات  ت�ضاعد 
العنب على تقليل الإجهاد التاأك�ضدي يف الدماغ، 
وهذا يحمي العقل من التدهور املعريف وفقدان 
اأخ�ضائية  الذاكرة مع التقدم يف العمر، وتقول 
يح�ضن  "العنب  م��اك��اف��وي:  دان��ي��ي��ل  ال��ت��غ��ذي��ة 

الذاكرة والركيز".
اأن  اإىل  اأخ�ضائية التغذية ميلي�ضا مري  ت�ضري 
اإىل  ال��دم  تدفق  اأي�ضا  يح�ضن  اأن  ميكن  العنب 

الدماغ، وبالتايل حت�ضني الركيز اليومي.
اأن ري�����ض��ف��ريات��رول، وهو  واأظ���ه���رت ال��درا���ض��ات 
ب�ضكل  املوجودة  املحددة  الأك�ضدة  اأحد م�ضادات 
تقليل خطر  ي�ضاعد يف  العنب،  رئي�ضي يف جلد 
تقليل  ع��ن طريق  ال��زه��امي��ر  الإ���ض��اب��ة مبر�س 
اللتهاب يف الدماغ وكذلك التخل�س من ببتيد 
اأم��ي��ل��وي��د ب��ي��ت��ا، وال����ذي مت رب��ط��ه ب��ت��ط��ور هذا 

املر�س.

خف�ص ن�سبة اللتهاب يف اجل�سم

واأمرا�س  بال�ضرطان  املزمن  اللتهاب  ربط  مت 
ال���ق���ل���ب وال�����رب�����و وال���������ض����ك����ري م�����ن ال�����ن�����وع 2 
وال���ت���ه���اب امل��ف��ا���ض��ل ال���روم���ات���وي���دي، م���ن بني 
العنب  ان  اإىل  اأخ���رى. وي�ضري اخل���رباء  ح��الت 
�ضي  فيتامني  مثل  الأك�����ض��دة  مب�����ض��ادات  م��ل��يء 
وفيتامني ك والبوليفينول وم�ضادات الك�ضدة 
والأنثو�ضيانني، وكلها ميكن اأن ت�ضاعد يف تقليل 
اللتهاب، كما يقول جي�ضي فيدر، اآر دي واملدرب 

ال�ضخ�ضي يف �ضتورث ويرهاو�س.
املعروف  "من  ف��ي��در:  جي�ضي  امل���درب���ة  وت��ق��ول 
ال��ع��ن��ب الأح���م���ر - غني  ال��ع��ن��ب - وخ��ا���ض��ة  اأن 
ب���ال���ري�������ض���ف���ريات���رول، اأظ����ه����رت الأب�����ح�����اث اأن 
التاأك�ضدي  الإج���ه���اد  م��ن  ي��ح��م��ي  امل��رك��ب  ه���ذا 
يوفر  ال���ت���ح���دي���د،  وج�����ه  والل����ت����ه����اب����ات،ع����ل����ى 
الدموية  للأوعية  واقية  بطانة  ري�ضفرياترول 

ملنع الإ�ضابة، وبالتايل درء التهاب القلب".

موازنة �سغط الدم
ي��ق��رح الأخ�����ض��ائ��ي م��اك��اف��وي وم��ي��ري تناول 

،والتي  العنب  اأن���واع  بع�س  من  خفيفة  وجبات 
لأنها  ال��دم  م��وازن��ة �ضغط  ت�ضاعد يف  اأن  ميكن 
البوتا�ضيوم  م���ن  ع��ال��ي��ة  ن�����ض��ب��ة  ع��ل��ى  حت��ت��وي 

ومنخف�ضة يف ال�ضوديوم.
واأ���ض��ارت درا���ض��ة اأج��ري��ت ع��ام 2016 يف جملة 
ي�ضاعد  البوتا�ضيوم  اأن  اإىل   Nutrients
يف  امل�ضاعدة  طريق  ع��ن  ال��دم  �ضغط  خف�س  يف 
من  التخل�س  م��ع  وال�����ض��راي��ني  الأوردة  تو�ضيع 

ال�ضوديوم الزائد.

نوم عميق اأكر
يف  رائ��ع��ة  خفيفة  وجبة  العنب  اخل���رباء  يعترب 
لأن  ال��ن��وم،  على  ت�ضاعد  اأن  ميكن  لأن��ه��ا  امل�ضاء 
من  �ضغرية  كمية  على  حت��ت��وي  الفاكهة  ه��ذه 
امليلتونني الهرمون الذي ي�ضاعد على تنظيم 

دورة النوم وال�ضتيقاظ يف اجل�ضم.

حال  يف  املعدة  يف  ا�سطرابات  حتدث  قد 
الإفراط يف تناول العنب

هو  "الفركتوز  الأخ�ضائيون:  يقول 
���ض��ك��ر ط��ب��ي��ع��ي م���وج���ود يف 

ال��ف��واك��ه ومي��ك��ن اأن 
ي�����ض��ب��ب ال���غ���ازات 

ا�ضتهلكه  عند 
كبرية،  بكميات 
عندما  ل���ذل���ك، 

الكثري،  ت����اأك����ل 
ق���د ت�����ض��اب ب���اأمل 

ب�ضبب  امل�����ع�����دة  يف 
تلعب  ق����د  ال������غ������ازات. 

العنب  يف  املوجود  العف�س 
املعدة:  ا���ض��ط��راب  يف  دورا  اأي�����ض��ا 

ه���ذه ال��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول ال��ت��ي حت���دث ب�ضكل 
طبيعي، والتي توجد يف اجللد والبذور، ميكن 
بكميات  اأك���ل  اإذا  والإ���ض��ه��ال  الغثيان  ت�ضبب  اأن 

كبرية ".

زيادة مناعة اجل�سم
باأنه  ال��ع��ن��ب  �ضاتفيلد  ���ض��ارة  الأخ�����ض��ائ��ي��ة  ت�ضف 
مليئة  الفاكهة  هذه  لأن  اخلفيفة،  وجباتها  اأح��د 

بفيتامني C وبيتا كاروتني وكري�ضيتني وم�ضادات 
الأك�ضدة الأخرى املعروفة بتعزيز �ضحة املناعة.

غني بالعنا�سر الغذائية متعددة اخل�سائ�ص

العنب فاكهة تدعم �سحة اجل�سم

اأو  لل�ضداع  الأمل  ت�ضتخدم م�ضكنات  و�ضواء كنت 
الكمية  مراقبة  يف  ترغب  فقد  الأخ���رى،  الآلم 

التي تتناولها.
وقد يبدو من الغريب اأن الدواء امل�ضمم لتخفيف 
يف  ال�������ض���داع  يف  ي��ت�����ض��ب��ب  ق���د  والآلم  الأوج�������اع 
الواقع، اإل اأن هيئة اخلدمات ال�ضحية الوطنية 

البارا�ضيتامول  اأم��ث��ال  ا�ضتخدام  اأن  م��ن  حت��ذر 
اأن  والإي��ب��وب��روف��ني يف كثري من الأح��ي��ان ميكن 
يوؤدي اإىل ما ي�ضمى ب�ضداع الإفراط يف ا�ضتخدام 

الأدوية.
ي�ضتخدمون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأن  الهيئة  وتو�ضح 
عن  الناجت  ال�ضداع  لعلج  متكرر  ب�ضكل  ال��دواء 

التوتر وال�ضداع الن�ضفي قد يكونون يف خطر.
الرتدادي"،  "ال�ضداع  ب��ا���ض��م  اأي�����ض��ا  وُي���ع���رف 
 15 ال�ضداع لأك��رث من  النوع من  ويحدث هذا 

يوما كل �ضهر.
"اخلطرية"  امل�ضكلة  اأن هذه  ذل��ك،  والأ���ض��واأ من 

ميكن اأن تكون "موؤملة للغاية" و"معيقة".
وع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم������ر ب��ال�����ض��داع ال���ن���اجت عن 
اأن ي�ضبح  الإف��راط يف ا�ضتخدام الأدوي���ة، ميكن 
اأي  دون  غ��ال��ب��ا  حت���دث  م��زم��ن��ة  ي��وم��ي��ة  م�ضكلة 

ميزات حمددة.
ويحدث هذا ال�ضداع الناجم عن م�ضكنات الأمل 
الأمل ملدة ثلثة  ت�ضتخدم م�ضكنات  عادة عندما 

اأ�ضهر اأو اأكرث.
وب�����������ض�����رف ال����ن����ظ����ر ع������ن ال����ب����ارا�����ض����ي����ت����ام����ول 
والإي���ب���وب���روف���ني، ه���ن���اك اأي�����ض��ا اأدوي������ة اأخ����رى 
مرتبطة بال�ضداع، مبا يف ذلك اأدوية الريبتان 

والأفيونيات.

مـــــا هـــــي اجلـــــرعـــــة الـــ�ـــســـحـــيـــحـــة مــن 
البارا�سيتامول واليبوبروفني؟

اجلرعة  ف���اإن  ال�ضحية،  اخل��دم��ات  لهيئة  وف��ق��ا 
اأو  حبة  هي  للبالغني  الإيبوبروفني  من  املعتادة 

كب�ضولتني عيار 200 مغ ثلث مرات يف اليوم.
قر�ضني  اأو  بقر�س  البارا�ضيتامول  �ضبط  ويتم 

�ضاعة.  24 يف  مرات  اأربع  حتى  مغ   500
ال�ضداع  ت��رغ��ب يف جت��ن��ب  ك��ن��ت  اإذا  ذل���ك،  وم���ع 
ال��ن��اجت ع��ن الإف����راط يف ت��ن��اول الأدوي����ة، فيجب 

عليك اللتزام بقاعدة "يومني يف الأ�ضبوع".
ويعني هذا يف الأ�ضا�س عدم تناول البارا�ضيتامول 

والإيبوبروفني اأكرث من مرتني يف الأ�ضبوع.
بينما ميكن لأي �ضخ�س اأن ي�ضاب بهذه احلالة، 
اأورموند  "غريت  م�ضت�ضفى  يف  اخل���رباء  ي�ضري 
لهذا  ا�ضتعداد  لديهم  الأطفال  اأن  �ضريت" اإىل 
اأكرث  اأنهم  ُيعتقد  ال�ضداع، وهذا لأنه  النوع من 
الأدوي����ة  ي�ضتخدمون  ع��ن��دم��ا  ل���لأمل  ح�ضا�ضية 

ب�ضكل متكرر.
ومع ذلك، فاإن الآليات الأ�ضا�ضية التي توؤدي اإىل 

الإفراط يف ا�ضتخدام الأدوية ل تزال جمهولة.
ومن ال�ضتعداد الوراثي اإىل العوامل ال�ضلوكية، 
هناك العديد من املحفزات التي ميكن اأن تكون 

م�ضوؤولة.
وحل�ضن احلظ، ميكن علج احلالة بالتوقف عن 
تناوله،  التوقف عن  ال��دواء. ومبجرد  ا�ضتخدام 

يجب اأن يتوقف ال�ضداع يف النهاية.

املهم  م��ن  اأن���ه  ال�ضحية  اخل��دم��ات  هيئة  وت��اأك��د 
الأمل حتى  م�����ض��ك��ن��ات  ا���ض��ت��خ��دام  ع���ن  ال��ت��وق��ف 
اأعرا�س  م��ن  ت��ع��اين  وظ��ل��ت  ال�����ض��داع  تفاقم  اإذا 

الن�ضحاب.
وق����د ت���ع���اين م���ن اأع����را�����س الن�������ض���ح���اب، مب���ا يف 
الدم  �ضغط  وان��خ��ف��ا���س  وال��ق��يء  الغثيان  ذل��ك 

وا�ضطراب  والقلق  والأرق  ال��ن��وم  وا���ض��ط��راب��ات 
البطن والإ�ضهال والع�ضبية.

ال�ضداع يف غ�ضون  ع��ادة ما يتح�ضن  ذل��ك،  ومع 
���ض��ه��ري��ن م���ن الإق�����لع ع���ن ال������دواء. وت���ذك���ر اأن 
تتجنب هذه امل�ضكلة يف املقام الأول، التزم بقاعدة 

الأ�ضبوع". يف  "يومني 

اأدوية �سائعة ل تتطلب
 و�سفة طبية قد ت�سبب ال�سداع

على الرغم من اأن م�سكنات الأمل هي على الأرجح خيارك الأول عندما يتعلق الأمر بالإ�سابة 
ب�سداع �سديد، اإل اأنها قد ت�سبب يف الواقع نف�ص امل�سكلة التي حتاول عاجها.ويف حني اأن كا 
ا�ستخدام  فاإن  و�سفة طبية،  �سائعة دون  م�سكنات  والإيبوبروفني ميثان  البارا�سيتامول  من 

هذه الأدوية ب�سكل متكرر ميكن اأن ي�سر اأكر مما ينفع.
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العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
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املطلوب اإعلنه: 1- حممد ن�ضال حممد ظهري ر�ضلن - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)9975993( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 
حمكمة ال�ضارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �ضركة جمدي جاد ملقاولت 

البناء ذ.م.م وميثلها ال�ضيد/جمدي جاد ابواملجد ع�ضران
اأداء اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0005570/ 

اإىل املحكوم عليه : �ضركة جمدي جاد ملقاولت البناء ذ.م.م وميثلها ال�ضيد/جمدي جاد 
ابواملجد ع�ضران

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:عبداهلل 
له  املحكوم  اأن  ومبا  اعله،  اليها  امل�ضار  الق�ضية  يف   ، ال�ضويدي   �ضعيد  حممد  ابراهيم 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامل الر�ضوم وامل�ضاريف :64281.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - الهناء ملقاولت النجارة امل�ضلحة
املرجتعة ال�ضيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0005242/ 

اإىل املحكوم عليه : الهناء ملقاولت النجارة امل�ضلحة
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:احلياة 
له  املحكوم  اأن  ومبا  اعله،  اليها  امل�ضار  الق�ضية  يف   ، ذ.م.م   ال�ضقالت  وتاأجري  لتجارة 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامل الر�ضوم وامل�ضاريف :47780
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 70197
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة الفجرية الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - املكان ل�ضيانة املباين
املرجتعة ال�ضيكات   FUCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001239/ 

اإىل املحكوم عليه : املكان ل�ضيانة املباين
املدعي  ل�ضالح  �ضدك  عنه  �ضوره  املرفق  احلكم  �ضدر  قد  بتاريخ:2022/9/3  انه  حيث 
املنفذ:الفجر لتجارة مواد البناء والأملنيوم  ، يف الق�ضية امل�ضار اليها اعله، ومبا اأن املحكوم 
له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامل الر�ضوم وامل�ضاريف :49273.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اعلنك/اإعلنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�ضور جل�ضة 
املحكمة  فاإن  ذلك  تخلفك عن  - ويف حالة  املذكورة  املحكمة  امام   - ال�ضاعة   - املوافق   - يوم 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ام القيوين الحتادية  
`JKTD  UAQCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000438/ 

اإىل املحكوم عليه :ريفا فليك�ضيبل للتغليف ذ.م.م - العنوان بالن�ضر 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:م�ضنع 
المارات الوطني لل�ضناعات البل�ضتيكية ذ.م.م  ، يف الق�ضية امل�ضار اليها اعله، ومبا اأن 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامل الر�ضوم وامل�ضاريف :74316.0 

درهم بال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�ضر

اجلن�ضية   - المريي  عبا�س  غلوم  كاظم  ال�ضيد:احمد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة %100 
وذلك ال�ضيد:عبدالر�ضيد توندان �ضرياكال حيدر حيدر - اجلن�ضية الهند يف الرخ�ضة 
امل�ضماه )الغبيبه( لطباعة وت�ضوير امل�ضتندات تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة 
رقم:616069 ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة - تعديلت اخرى 

خدمات. وكيل  اىل  فردية  موؤ�ض�ضة  من  القانوين  ال�ضكل  تغيري   -1
ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم   2013
الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي 

اعرا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�ضر

بنغلدي�س  اجلن�ضية   - عبداملتني  احمد  ال�ضيد:�ضاهن  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ب�ضري  ال�ضيد:�ضادي  اىل   %5 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
حلمي هيطلين - اجلن�ضية اجلمهورية العربية ال�ضورية لت�ضبح ن�ضبته 100% يف 
رقم  رخ�ضة  ال�ضارقة مبوجب  بامارة  تاأ�ض�ضت  )ميامي للعلنات(  امل�ضماه  الرخ�ضة 

اخرى. تعديلت  بال�ضارقة  القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   733178
ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم   2013
الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي 

اعرا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�ضر

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد:حممد عبدالرحمن احمد املدين - اجلن�ضية المارات 
العربية املتحدة ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل 
ال�ضيد:بارامبات نازر ايوت اجلن�ضية - الهند يف الرخ�ضة امل�ضماه )نور اخلليج للتجارة( 
تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم:753315 ال�ضادرة من دائرة التنمية 
القت�ضادية بال�ضارقة - تعديلت اخرى:تغيري ال�ضكل القانوين/من موؤ�ض�ضة فردية 
اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م 2- تغيري ال�ضم التجاري من نور اخلليج للتجارة 

اىل نور اخلليج للتجارة ذ.م.م - �ضركة ال�ضخ�س الواحد .
ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم   2013
الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي 

اعرا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
MOJAU_2022- 0087046 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد:�ضليمان �ضريات فالبيل �ضريات فالبيل حممد - اجلن�ضية 
33% وذلك اىل ال�ضيد:ابوباكار  الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 
ذرامانغالذ ابدولر اهمان ذره مانغالذ - اجلن�ضية الهند يف الرخ�ضة امل�ضماه ركن الفانو�س 
 )793882( امل�ضماه  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  بامارة  تاأ�ض�ضت  والتي  امللب�س  خلياطة 

ال�ضادرة من دائرة التنميه القت�ضادية بال�ضارقة - تعديلت اخرى تنازل وخروج ال�ضريك.
 2013 ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

بالدعوى رقم 2022/257 نزاع دبي
املتنازع �ضده:حممد �ضيام

من  �ضدكم  املقامة  اع��له  املذكورة  بالق�ضية  ح�ضابي  كخبري  انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطكم 
باحل�ضور  مكلفون  فاأنتم  وعليه   - ����س.ذ.م.م  ال�ضتثمار  لدارة  الم��ام��ي  اخل��ط  قبل/�ضركة 
ال�ضاعة   2022/9/19 املوافق  الثنني  يوم  املقرر عقده  اخل��ربة  اجتماع  قانونا  او من ميثلكم 
4:30 الرابعة والن�ضف ع�ضرا )اون لين - عن بعد( من خلل تقنية مكاملات الفيديو عرب 
برقم  تزويدنا  بعد  الربنامج  ب��راب��ط  تزويدكم  يتم  و���ض��وف   )google meet( تطبيق 
والتوكيلت  الهوية  ب�ضورة  وتزويدنا  الجتماع  بح�ضور  املخول  لل�ضخ�س  املتحرك  الهاتف 
والتفوي�ضات اللزمة له وذلك متا�ضيا مع تعليمات حماكم دبي والوا�ضع الراهن - علما بانه 
يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان اخلربة �ضتبا�ضر اعمالها وفقا لل�ضلحيات املخولة قانونا.

Info@ahab.aue.com:للتوا�ضل هاتف:044341112/044341111 بريد الكروين
خبري ح�سابي/عبداهلل املن�سوري
رقم القيد 159 

اإعالن بالن�ضر للح�ضور اأمام اخلربة

70021

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002826 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : م�ضبغة الن�ضيم  - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/13 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�ضطة وكيل معتمد  او  ( �ضخ�ضيا   8 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعله -  الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�ضرة 

بو�ضفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/9/6  
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

خلود �ضامل ال�ضويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0006324 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ضركة امليثاق ملقاولت البناء ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
باك�ضتاين   ، ا�ضفاق احمد   -1 باك�ضتاين اجلن�ضية وهم  ا�ضفاق احمد -  املتويف/مهتاب احمد  بناء على طلب املدعني:ورثة 
اجلن�ضية )والد املتويف( 2- كانيز ماي - باك�ضتانية اجلن�ضيه )والده املتويف( قد اقام عليك الدعوى ويطلبك  فيها اول:قيد 
ثانيا:الزام   - واملرفقات وفقا للأ�ضول  الدعوى  املدعي عليها بلئحة  اقرب جل�ضة لنظرها مع اعلن  الدعوى وحتديد 
بال�ضافة اىل مبلغ  الف درهم ديه �ضرعية  200.000 درهم مائتي  توؤدي للمدعني مبلغ  بان  بالت�ضامن  املدعي عليها 
)300.000( درهم ثلثمائة الف درهم تعوي�ضا بعد الديه باجمايل مبلغ وقدره )500.000( درهم خم�ضمائة الف 
درهم وذلك جربا لهم عن كافة ال�ضرار املادية والدبية واملعنوية التي حلقت بهم نتيجة وفاة مورثهم مع الزامهم بفائدة 
تاأخريية بواقع %12 من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة .
الإبتدائية  املحكمة  الحتادية  ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/15 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
املدنية يف متام ال�ضاعة 08:30 �ضباحا -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 7 ( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�ضفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/9/5  
مكتب اخلدمات الق�ضائية      
عاي�ضه علي حممد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
النذار العديل

 رقم )2022/150433(
مقدم من املنذر/ايجور ابراموف

بوكالة املحاميني/حممد عبداهلل العامري ونوره احمد
�ضد املنذر اليه:وايز ما�ضر لتجارة اللكرونيات

املو�ضوع:اعلن انذار عديل باخلء ماأجور لل�ضتخدام ال�ضخ�ضي بالن�ضر
حيث ان املنذر اليها م�ضتاجرة للفيل رقم BRM01 الكائنة على الر�س رقم 0-162 يف اجلزيرة رقم 2 من منطقة 
جمريا 2 يف م�ضروع بولغاري اوتيل اند ريزورت�س مبوجب عقد ايجار موؤرخ يف 2021/8/9 وذلك بفرة ايجارية تبداأ من 
تاريخ 2021/10/1 وتنتهي بتاريخ 2022/9/30 وحيث ان املنذر هو مالك املاأجور يرغب يف النتفاع العني املوؤجرة  
الفيل  عن  عبارة  هي  التي  املوؤجرة  العني  اخ��لء  يف  برغبته  يخطركم  )املوؤجر(  املنذر  فان  وعليه  ال�ضخ�ضي  لل�ضتخدام 
2 يف م�ضروع بولغاري اوتيل  2 من منطقة جمريا  0-162 يف اجلزيرة رقم  BRM01 الكائنة على الر�س رقم  رقم 
املوؤجرة لل�ضتخدام  1067 مر مربع وذلك حتى يت�ضنى للمنذر النتفاع بالعني  اأند ريزورت�س مب�ضاحة اجمالية تبلغ 
من  خالية  للمنذر  وت�ضليمها  الفيل  اخ��لء  عليكم  يتوجب  حيث  اعلنكم  تاريخ  من  �ضهرا  ع�ضر  اثني  خ��لل  ال�ضخ�ضي 
تاريخ  حتى  والنرنت  والهاتف  واملياه  الكهرباء  ب��دلت  وقيمة  بذمتكم  املر�ضد  اليجار  بدل  ر�ضيد  �ضداد  مع  �ضواغلها 

الخلء بال�ضافة اىل ت�ضليم املنذر فاتورة نهائية ب�ضداد قيمة اخلدمات.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اعالن بالن�ضر

)2022/150529(  
املنذره:بنك النيلني - فرع اأبوظبي

�ضد املنذر اليه:عبدال�ضميع ال�ضيخ الفا�ضل حامد
اليكم  نتوجه  ابوظبي  النيلني/فرع  املنذره بنك  ب�ضفتنا وكلء قانونيون عن 
يف  املر�ضدة  املديونية  كامل  �ضداد  ب�ضرورة  قانونيا  لخطاركم  الن��ذار  بهذا 
ثلثمائة   )342.000( وق��دره  مبلغ  اجمايل  عن  عبارة  هي  والتي  ذمتكم 
ا�ضتلم  ايام عمل من تاريخ   7 واثنان واربعون الف درهم وذلك خلل �ضبعة 
هذا الخطار وال �ضوف ن�ضطر ا�ضفني اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية 
نحو بيع العقار املرهون باملزاد ا�ضفني اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية نحو 

بيع العقار املرهون باملزاد العلني.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
دودت�ضي للعطور ذ.م.م

 نعلن للجميع بان ال�ضركة املذكورة اعله هي : دودت�ضي للعطور ذ.م.م 
-�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة تاأ�ض�ضت يف امارة عجمان مبوجب قانون 
ال�ضركات الحتادي  رقم  )8( ل�ضنة )1984( وتعديلته مرخ�ضة يف دائرة 
التنمية القت�ضادية و�ضجلته بالتنمية القت�ضادية حتت رقم )105660( 

قرر ال�ضركاء حلها وت�ضفيتها وتعيني ال�ضيد.
  موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات     

 م�ضفى  قانوين لل�ضركة فعلى كل من له اي حق او اعرا�س التقدم به 
للم�ضفي القانوين املذكورة اعله خلل مدة )45( يوما من تاريخ ن�ضر 
الع��لن وعلى العنوان التايل: ام��ارة ال�ضارقة ،  ه��ات��ف:067470980  ، 

�س.ب:5628   

غرفة جتارة و�ضناعة عجمان
       اعالن وحل وت�ضفية

70533

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
وزارة العدل - حمكمة ال�ضارقة البتدائية الحتادية

 ق�ضم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم 1195 ل�ضنة 2022 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�ضرا(
اإىل املنفذ �ضده / ح�ضن دروي�س احمد عمران حلمي 

باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�ضارقة  حمكمة  تعلن   - �س.م.ع  التجاري  دبي  بنك   / التنفيذ  طالب  ل�ضالح 
�ضينعقد مزاد علني وذلك على موقع الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae يف متام ال�ضاعة 
الثانية ع�ضر ظهرا يوم الأربعاء املوافق 2022/9/14 وذلك لبيع العقارات العائد ملكيتها للمنفذ �ضده واأو�ضاف 

العقارات على النحو التايل : 
قطعة رقم 372 ملك مبنطقة املجاز 2 بامارة ال�ضارقة ب�ضعر التقييم 56.770.000 درهم والعقار عبارة عن )بناية 
اأر�ضي - �ضرداب + 5 طوابق مواقف + 15 طابق متكرر مب�ضاحة 12.604 ق م - قطعة رقم 596 مبنطقة ال�ضناعية 
6 بامارة ال�ضارقة ب�ضعر التقييم 6.600.000 درهم والعقار عبارة عن )�ضربة مق�ضمة اىل 4 اق�ضام + �ضربة مق�ضمة 

اىل ق�ضمني مب�ضاحة 20.000 ق م
يتوجب على الراغب بالإ�ضراك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�ضراء او ال�ضتف�ضار عن ذلك مراجعة ق�ضم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين 
اعرا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  للإمارات 

التقدم باعرا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ق�ضم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70496

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممود عبدالكرمي حممود املحا�ضنه
املرجتعة ال�ضيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004434/ 

اإىل املحكوم عليه : حممود عبدالكرمي حممود املحا�ضنه
املنفذ:نا�ضر  املدعي  ل�ضالح  املرفق �ضوره عنه �ضدك  بتاريخ قد �ضدر احلكم  انه  حيث 
امني عزوقه - اجلن�ضية اخرى  ، يف الق�ضية امل�ضار اليها اعله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامل الر�ضوم وامل�ضاريف :102350
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعلنك/اإعلنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
وزارة العدل - حمكمة ال�ضارقة البتدائية الحتادية

 ق�ضم احلجوزات والبيوع
النابة الق�ضائية رقم 29 ل�ضنة 2022 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�ضرا(

اإىل املنفذ �ضدهم / ح�ضني عبدالعزيز جا�ضم عبداهلل ك�ضواين 2- اورينتالز داينمك �ضوليو�ضنز 
ل�ضالح طالب التنفيذ / ريتو جويل دهارم بول جوبتا - تعلن حمكمة ال�ضارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع 
www.emiratesauction.ae يف  للمزادات  الإمارات  وذلك على موقع  علني  �ضينعقد مزاد  باأنه 
ملكيتها  العائد  العقارات  لبيع  وذلك   2022/9/14 املوافق  الأربعاء  يوم  ظهرا  ع�ضر  الثانية  ال�ضاعة  متام 

للمنفذ �ضده واأو�ضاف العقارات على النحو التايل : 
درهم   4.270.000 التقييم  ب�ضعر  ال�ضارقة  بامارة  ال�ضناعية  ال�ضجعة  مبنطقة  ملك   26/188 رقم  قطعة 

والعقار عبارة عن ار�س ف�ضاء مب�ضاحة 77.573 ق م
املقدر  الثمن  20% من  بقيمة  �ضيك م�ضدق  يتقدم مبوجب  ان  باملزايدة  بالإ�ضراك  الراغب  على  يتوجب 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�ضراء او ال�ضتف�ضار عن ذلك مراجعة ق�ضم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 
اللكروين للإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل 
بثلثة  للبيع  املحدد  املوقع  قبل  م�ضتندات  من  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرا�ضه  التقدم  اعرا�س  له  من 

اأيام على الأقل. 
رئي�س ق�ضم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
وزارة العدل - حمكمة ال�ضارقة البتدائية الحتادية

 ق�ضم احلجوزات والبيوع
النابة الق�ضائية رقم 29 ل�ضنة 2022 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده  )ن�ضرا(
اإىل املنفذ �ضدهم / ح�ضني عبدالعزيز جا�ضم عبداهلل ك�ضواين 2- اورينتالز داينمك �ضوليو�ضنز 

ل�ضالح طالب التنفيذ / ريتو جويل دهارم بول جوبتا - تعلن حمكمة ال�ضارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع 
www.emiratesauction.ae يف  للمزادات  الإمارات  وذلك على موقع  علني  �ضينعقد مزاد  باأنه 
ملكيتها  العائد  العقارات  لبيع  وذلك   2022/9/14 املوافق  الأربعاء  يوم  ظهرا  ع�ضر  الثانية  ال�ضاعة  متام 

للمنفذ �ضده واأو�ضاف العقارات على النحو التايل : 
درهم   4.270.000 التقييم  ب�ضعر  ال�ضارقة  بامارة  ال�ضناعية  ال�ضجعة  مبنطقة  ملك   26/188 رقم  قطعة 

والعقار عبارة عن ار�س ف�ضاء مب�ضاحة 77.573 ق م
املقدر  الثمن  20% من  بقيمة  �ضيك م�ضدق  يتقدم مبوجب  ان  باملزايدة  بالإ�ضراك  الراغب  على  يتوجب 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�ضراء او ال�ضتف�ضار عن ذلك مراجعة ق�ضم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 
اللكروين للإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل 
بثلثة  للبيع  املحدد  املوقع  قبل  م�ضتندات  من  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرا�ضه  التقدم  اعرا�س  له  من 

اأيام على الأقل. 
رئي�س ق�ضم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  ال�ضتئناف رقم:1915/2022/305 ا�ضتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ضتئناف التجارية اخلام�ضة رقم 265

جتاري  رق����م:4698/2021  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  اإ�ضتئناف   : ال�ضتئناف  مو�ضوع 
جزئي والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. 

امل�ضتاأنف:ديني�س ايترياج - واخرون
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي

املطلوب اإعلنه :  1- مزرعة ايروفري�س ميثلها ال�ضيد/يو�ضف احمد يو�ضفي احمد علي 
�ضلول  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده

جتاري  رق�����م:4698/2021  بالدعوى  ال�ضادر  اأ�ضتاأنف/احلكم  قد    : الإع���لن  مو�ضوع 
جزئي. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2022/9/12  ال�ضاعة 10.00 �س بقاعة 
التقا�ضي عن بعد ، وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
70392

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  ال�ضتئناف رقم:575/2022/361 ا�ضتئناف امر اأداء 
املنظورة يف:دائرة ال�ضتئناف التجارية الثالثة رقم 87

اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رق��م:1663 ل�ضنة 2022 امر  مو�ضوع ال�ضتئناف : 
اأداء والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. 

امل�ضتاأنف:ئي ات�س كيه خلدمات وانظمة التنظيف �س.ذ.م.م
 - التجاري  اخلليج  منطقة   - القانوين  وكيله  عنوان   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 

مكتب عبداهلل املن�ضوري للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية - برج بريزم تاور
وميثله:عبداهلل مبارك حممد حوفان املن�ضوري

املطلوب اإعلنه :  1- لفريدا للجنحة والفلل �س.ذ.م.م  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده
مو�ضوع الإعلن :  نبلغكم بقيد امل�ضتاأنف بقيد الق�ضية املذكورة اعله ل�ضتئناف احلكم 

ال�ضادر يف اأمر الداء املقيد.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  2939/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد   ، الدعوى رقم 2020/3290 جتاري جزئي  ال�ضادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�ضوع 

وقدره )3.468.763.34( درهم �ضامل للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني - فرع دبي

عنوانه:امارة ال�ضارقة - اخلان - مكتب بر�ضتيج للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية - مركز الغامن للأعمال - 
الطابق ال�ضاد�س - مكتب 606 - هاتف 065289955 - فاك�س:065289922

وميثله:علي ا�ضماعيل ابراهيم اجلرمن
لل�ضناعات  الف�ضي  امللكي   -2 حم��دودة(  م�ضوؤولية  ذات  )�ضركة  البناء  مل��واد  بارامونت   -1  : اإعلنهم  املطلوب 

املعدنية واجلب�س ذ.م.م 3- عا�ضم �ضعيد حممد 4- حممد �ضعيد طارق رحمت خان - �ضفتهم : منفذ �ضدهم
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��لن  مو�ضوع 
)3.468.763.34( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  2352/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 7555/2021 امر اداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )--( درهم �ضامل للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : ماجد بلتاجي فوؤاد بلتاجي

عنوانه:المارات - امارة دبي - وادي ال�ضفا 5 - دبي
املطلوب اإعلنه : 1- هاين حممدال�ضيد حممد �ضرور - �ضفته: منفذ �ضده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�ضوع الإعلن : قد 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )86215( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  9744/2022/253 تنفيذ �ضيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230
بنك  من  �ضده  املنفذ  عن  وال�ضادر   )000048( رق��م  املرجتع  ال�ضيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�ضوع 

ابوظبي التجاري بقيمة )200000( درهم .
طالب التنفيذ : ال�ضيخ �ضعود بن �ضهيل بن عبيد بن �ضهيل ال مكتوم

دبي -  بامارة  الكائن   - املن�ضوري  املحامي/عبداهلل  املختار مكتب  دبي - حمله  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
منطقة اخلليج التجاري - برج بريزم تاور - مكتب 2607

املطلوب اإعلنه : 1- زهيجوان ياجن - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)204515( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197
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العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  ال�ضتئناف رقم:1031/2022/300 ا�ضتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�ضتئناف املدنية الثانية رقم 82

جزئي  مدين   2022 ل�ضنة  رق��م:681  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  اإ�ضتئناف   : ال�ضتئناف  مو�ضوع 
والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. 

امل�ضتاأنف:ديفري اكوما لو�ضطاء التاأمني �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1
اأبوظبي - جزيرة ابوظبي - �ضرق 35 - ق C1 - مكتب رقم 402 - مبنى ال�ضقر  عنوانه:امارة 

لدارة العقارات ذ.م.م - وميثله:يا�ضني ابوبكر �ضامل احلامد
املطلوب اإعلنهم :  1- اي �ضي بي �ضي �ضتاندرد بنك م�ضاهمة عامة 2- اكوما �س.ذ.م.م 3- حممد 

فريد برويز حممود )باك�ضتاين اجلن�ضية(  -  �ضفتهم : اخل�ضم املدخل
مو�ضوع الإعلن :  قد اأ�ضتاأنف/احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم:2022/681 مدين جزئي. وحددت 
لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2022/9/12  ال�ضاعة 10.00 �س بقاعة التقا�ضي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
70197

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0084017
اخطار عديل للوفاء مببلغ 200.000 درهم

 - العنوان:الرفاع   -  784197365161864 هوية  بطاقة  ويحمل  الهند  اجلن�سية   - كارا  بويا  املخطر/فرواز 
ال�سارقة - هاتف رقم:0506329690 )مغلق(

املخطر اليه:نزار �ساثوث عبا�ص كانوث - العنوان:الفجرية - الهامور للعقارات - رقم هاتف:0568061786 )غري 
م�ستخدم( - 0551819319 )غري �سحيح(

املو�سوع/اخطار عديل بالوفاء مببلغ )200.000( درهم اماراتي 
املخطر اليه حرر عدد 1 �سيك للمخطر مببلغ 200.000 مائتني الف درهم اماراتي حيث ان املخطر يطالب املخطر 
اليه ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر ل�سرفه ال انه ارتد دون �سرف 

ب�سبب احل�ساب مغلف - بيانات ال�سيك كالتايل:
�سيك رقم 000001 مببلغ 200.000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2022/5/2 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري - 
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون 
جدوى لذلك فاإننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور اعاه خال خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر 

لتخاذ الجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

70533 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0084848
اخطار عديل

رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  فل�سطيني   - ح�سني  �سليم  احمد  املخطر:حممد 
ذ.م.م(  الغذائية  املواد  للتجارة  )امنار  رخ�سة  ومدير  �سريك  ب�سفتي   784196391807284

العنوان:ال�سارقة - القليعة - هاتف رقم:971566705625
هاتف   - العنوان:دبي   - اجلن�سية  اردين   - خليف  ا�سحق  ابراهيم  اليه:حمزة  املخطر 

رقم:971504145653 عجمان
املخطر  ل�سالح  حرر  قد  اليه  املخطر  ان  حيث  الوقائع  ال�سيك  قيمة  بدفع  الخطار:اخطار  مو�سوع 
على  م�سحوب  لغري  فقط  درهم  الف  وخم�سون  اربعة  درهم   54.000 بقيمة   554554 رقم  �سيك 
يعلن  وعليه  مغلق  احل�ساب  ان  وحيث  بتاريخ:2022/3/26  الدفع  م�ستحق  �ص.م.ع  العربي  البنك 
الخطار  ا�ستام  تاريخ  من  ايام  خم�سة  اأق�ساها  فرتة  يف  ال�سيك  قيمة  دفع  ب�سرورة  اليه  املخطر 
وال �سوف يقوم باتخاذ الجراءات القانونية �سده وعليه يلتم�ص املخطر من �سعادة الكاتب العدل 

بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سميا.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

70533

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

فقدت �سهادات اأ�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة  )اأ�سماك( 
التالية: بال�سماء   ASMAK

1- طارق عبداحلفيظ ياور خان 
ASMAK173343 رقم امل�ساهم او رقم ال�سهادة 

2- حممد طارق عبداحلفيظ ياور خان 
ASMAK173344 رقم امل�ساهم او رقم ال�سهادة 

3- م�سبح طارق عبداحلفيظ ياور خان 
ASMAK173345 رقم امل�ساهم او رقم ال�سهادة 

4- حمد طارق عبداحلفيظ ياور خان 
ASMAK173346 رقم امل�ساهم او رقم ال�سهادة 

الت�سال  او  اعاه  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمهم  يجدهم  ممن  الرجاء 
على موبايل رقم 0506624172 م�سكورا

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

الأ�سماك  لزراعة  القاب�سة  العاملية  ال�سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادات  ُفقدت 
)اأ�سماك( ASMAK بال�سماء التالية: 

الزعابي  يو�سف  ح�سن  فاطمه   -  1
 �سهادة رقم ASMAK1719710  عدد الأ�سهم 1200 �سهم

ال�سويدي  �سلطان  احمد  �سلطان  خمي�ص  موزه   -  2
 �سهادة رقم ASMAK1719711 عدد  الأ�سهم 1200 �سهم

ال�سويدي  �سلطان  احمد  �سلطان  خمي�ص  حممد   -  3
 �سهادة رقم ASMAK1719712 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

ال�سويدي  �سلطان  احمد  �سلطان  خمي�ص  مهره   -  4
 �سهادة رقم ASMAK1719713 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

ال�سويدي  �سلطان  احمد  �سلطان  عليا   -  5
 �سهادة رقم ASMAK171074 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

 الرجاء ممن يجدهم ت�سليمهم لل�سركة املذكورة اعاه اأو الت�سال على موبايل رقم 
م�سكورا.  0581536999

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  3166/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1855 ل�ضنة 2021 جتاري جزئي ب�ضداد املبلغ املنفذ 
به وقدره 55067.46 درهم �ضامل للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : �ضودامكو �س.م.ل
عنوانه:المارات- امارة دبي- منطقة اخلليج التجاري- دبي- �ضارع امل�ضتقبل- مبنى ا�ضبكت تاور- �ضقة 3401 

رقم مكاين 2527587343
وميثله: موزة عبيد ربيع اخلظر

املطلوب اإعلنه : 1- �ضوبا للهند�ضة واملقاولت �س.ذ.م.م  - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)546067.46( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اعالن بالن�ضر 

                      يف الدعوى رقم  9506/2022/13 عمايل جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية ال�ضاد�ضة رقم 29

مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عمالية قدرها مببلغ وقدره 82.500 درهم )اثنني وثمانون الف وخم�ضمائة درهم( م�ضتحقاته العمالية 
لديها والزام املدعى عليها الثانية ومبلغ قدره 89.200 درهم )ت�ضعة وثمانون األف ومائتي درهم( قيمة م�ضتحقاته العمالية لديها مع ت�ضمني 
املبالغ امل�ضار اليها الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة رقم ال�ضكوى 

. MB176768761AE العمالية
املدعي : حمدي بن عبدالعزيز ذياب

رقم  الطابق رقم 36 مكتب رقم 3601 هاتف رقم 043521131 فاك�س  برج لطيفة  الول-  التجاري  املركز  بردبي- منطقة  دبي-  عنوانه:امارة 
info@mhadvocates.ae :043521132 �س.ب رقم : 231400 دبي الربيد اللكروين

للعقارات  الو�ضايف  دار   -2 ال�ضمري  الزقوطي  �ضيحان  نايف  ب��رزان  ومالكها  ل�ضاحبها  العقارية  للو�ضاطة  الو�ضايف   -1  : اإعلنهما  املطلوب 
ل�ضاحبها ومالكها �ضلطان نايف �ضيحان الزقوطي ال�ضمري  - �ضفتهما : مدعى عليهما

مو�ضوع الإعلن : قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية قدرها مببلغ وقدره 82.500 درهم )اثنني وثمانون الف 
درهم(  ومائتي  األ��ف  وثمانون  )ت�ضعة  دره��م   89.200 ق��دره  ومبلغ  الثانية  عليها  املدعى  وال��زام  لديها  العمالية  م�ضتحقاته  دره��م(  وخم�ضمائة 
قيمة م�ضتحقاته العمالية لديها مع ت�ضمني املبالغ امل�ضار اليها الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم 

.MB176768761AE وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة رقم ال�ضكوى العمالية
وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2022/9/14 ال�ضاعة 11:00 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  2282/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/7854 امر اداء ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
407963.2 درهم �ضامل للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : �ضركة عوازل الدولية ذ.م.م

التجاري- مكاين  ب��رج ايري�س- حمطة م��رو اخلليج  دب��ي- مبنى  دب��ي- دي��رة-  ام��ارة  ع��ن��وان��ه:الم��ارات- 
2216080134

وميثله: خلود �ضعيد علي �ضعيد ال علي
املطلوب اإعلنه : 1- بيفر جلف للمقاولت �س.ذ.م.م  - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)407963.20( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  1696/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
بتاريخ  2021 جت��اري م�ضارف جزئي  ل�ضنة   776 رقم  الدعوى  ال�ضادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 

2021/12/20 بقيمة اجمايل املطالبة 118068.27 درهم .
طالب التنفيذ : بنك دبي ال�ضلمي )�ضركة م�ضاهمة عامة(

الدور  ال�ضلمي-  دب��ي  بنك  بناية  ال�ضاعة-  دوار  بور�ضعيد- بجوار  دي��رة-  دب��ي-  ام��ارة  ع��ن��وان��ه:الم��ارات- 
ال�ضاد�س- الدارة القانونية.

وميثله: عبدالرحمن ن�ضيب عبدالرحمن بن ن�ضيب
املطلوب اإعلنه : 1- حممد خالد عبداهلل حبايبه  - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)118068.27( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  6598/2022/253 تنفيذ �ضيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )000001-000002( وال�ضادر عن بنك امل�ضرق بقيمة 

. 82.865
طالب التنفيذ : جايالك�ضمي كالفال �ضانكارانارايان رام�ضاندران

عنوانه:المارات- امارة دبي- بور�ضعيد- ديره- دبي- �ضارع طارق بن زياد- مبنى برج نوف- الطابق العا�ضر- 
�ضقة 1002- بالقرب من دائرة التنمية القت�ضادية مكاين 3134794396

املطلوب اإعلنه : 1- اأجيث كومار مرجان ناير  - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )85684(

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

 207/2022/5289 تنفيذ جتاري 
تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- بن حيدر لل�ضيافة �س.ذ.م.م  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دبي للهند�ضة املدنية �س.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )18223835( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
 207/2022/5048 تنفيذ جتاري 

تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1- نوريتا للعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/درميز واي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م

وميثله: جو�ضلني �ضبلي خري اهلل
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )271553( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70459

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 4402/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف: دائرة اخلربة التجارية اجلزئية رقم 262

الفائدة  اىل  بال�ضافة  درهما   1.322.002.23 مبلغ  للمدعية  ت�ضدد  ب��اأن  عليها  املدعى  ب��ال��زام  احلكم   : ال��دع��وى  مو�ضوع 
التاأخريية بواقع 12% �ضنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام وكذلك الزام املدعى عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف 

وبدل اتعاب املحاماة. 
املدعى :  ا�ضتار للت�ضميم الداخلي وال�ضيانة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه: المارات- امارة دبي- بردبي- جبل علي- �ضارع 2/32 مبنى جممع دبي لل�ضتثمار رقم 2 مبنى ا�ضتار للت�ضميم 
الداخلي وال�ضيانة العامة- الطابق الول

وميثله : مارون وديع مطر 
املطلوب اإعلنه : 1- امباير هولدجنز )جي �ضي �ضي( ليمتد �ضفته: مدعى عليه

مو�ضوع الإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2022/06/21 يف الدعوى املذكورة اأعله ل�ضالح/
ا�ضتار للت�ضميم الداخلي وال�ضيانة العامة ���س.ذ.م.م بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 1.322.002.23 
درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام والزمت املدعى عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 
1000 درهم اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا 

العلن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 419/2022/18 عقاري جزئي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بف�ضخ عقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته للعقار املبني تف�ضيل ب�ضهادة امللكية املرفقة بحافظة الدعوى وهو 
عبارة عن العقار �ضقة رقم 202 ا�ضم املبنى نورتون كورت 4 رقم الر�س 11 رقم البلدية 299-674 املبنى رقم 16 مبنطقة احلبية الوىل باإمارة 
دبي و�ضطب ا�ضم املدعى عليهم والعبارة الواردة يف �ضهادة ملكية العقار ال�ضادرة عن دائرة الرا�ضي والملك وهي )تخ�ضع ملكية العقار اىل 
ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقاً لعقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة واملربم بني املالك )�ضركة امل�ضرق ال�ضلمي 
الرا�ضي  دائرة  نيكخو( )اج��ارة متويلية( ومن �ضجلت  اكرب فكور مطلق( و )مرمي  وامل�ضتاأجرين )علي  للتمويل( )�ضركة م�ضاهمة خا�ضة( 
والملك ومن �ضجلت املطور العقاري واي قيد يخ�س الجارة باأي جهة كانت وحتديث بياناتها ب�ضاأن مالك العقار كاأثر لنهاء عقد الجارة 

ورد حيازة العقار مو�ضوع الدعوى اىل املدعية مع الزام املدعى عليهم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
طالب العلن :  �ضركة امل�ضرق ال�ضلمي للتمويل )م�ضاهمة خا�ضة( وميثله حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي �ضفته بالق�ضية: مدعي

املطلوب اإعلنهما : 1- علي اكرب فكور مطلق- مرمي نيكخو جمهويل حمل القامة �ضفتهما بالق�ضية: مدعى عليهما
مو�ضوع الإعلن : ونعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2022/07/25 يف الدعوى املذكورة اأعله ل�ضالح/�ضركة امل�ضرق ال�ضلمي 
للتمويل )م�ضاهمة خا�ضة( بف�ضخ عقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته للعقار �ضقة رقم 202 مببنى نورتون كورت 4 رقم الر�س 11 رقم 
البلدية 299-674 املبنى رقم 16 مبنطقة احلبية الوىل بدبي حمل التداعي للمدعية ورد حيازتها اليها خالية من ال�ضواغل و�ضطب ا�ضم املدعى 
عليهما والعبارة الواردة يف �ضهادة ملكية العقار وهي )تخ�ضع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقاً لعقد الجارة املنتهية 
بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة واملربم بني املالك )ال�ضركة املدعية( وامل�ضتاأجرين )املدعى عليهما( )اجارة متويلية( ومن �ضجلت دائرة 
الرا�ضي والملك ومن �ضجلت املطور العقاري واي قيد يخ�س الجارة باأي جهة كانت وحتديث بياناتها ب�ضاأن مالك العقار والزامت املدعى 
عليهما الر�ضوم وامل�ضروفات والف درهم مقابل اأتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�ضر هذا العلن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�ضعبة                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 484/2022/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف: دائرة اخلربة التجارية اجلزئية رقم 262

مو�ضوع الدعوى : الزام املدعى عليهم بالت�ضامن والت�ضامم باأن يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 639.513.51 درهم حتى تاريخ 
والفائدة  املرورية  الغرامات  لكافة  بال�ضافة  املركبات  ا�ضتلم  تاريخ  حتى  اج��رة  من  ي�ضتجد  ما  اىل  بال�ضافة   202/5/27
القانونية على مبلغ املطالبة من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد والزامهم الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

املدعى :  �ضركة المارات العامة للنقل واخلدمات )موا�ضلت المارات(
وعنوانه: المارات- امارة دبي- بردبي- القرهود- منطقة الرمول- �ضارع مراك�س

وميثله : يو�ضف ح�ضني حممد �ضالح ال�ضهلوي 
املطلوب اإعلنهم : 1- بيلي راما با�ضو بيلي �ضوبا راو 2- ال�ضيخ خالد عبيد �ضهيل اآل مكتوم 3- مكتب ال�ضيخ خالد عبيد 

املكتوم لإدارة املوؤ�ض�ضات �ضفتهم: مدعى عليهم
مو�ضوع الإعلن : قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعى عليهم بالت�ضامن والت�ضامم باأن يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 
639.513.51 درهم حتى تاريخ 202/5/27 بال�ضافة اىل ما ي�ضتجد من اجرة حتى تاريخ ا�ضتلم املركبات بال�ضافة لكافة الغرامات 
املرورية والفائدة القانونية على مبلغ املطالبة من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد والزامهم الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2022/9/22 ال�ضاعة 11:00 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل. 

 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 

مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    
                  يف  ال�ضتئناف رقم:1982/2022/305 ا�ضتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ضتئناف التجارية الثانية رقم 85

مو�ضوع ال�ضتئناف : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم:2022/1035 والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. 

امل�ضتاأنف:عرب امل�ضتقبل لتجارة اجهزة التكنولوجيا �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات- امارة دبي- بردبي- دبي- �ضارع اخلليج التجاري- مبنى ريجال تاور �ضقة 2301/2302

وميثله:خلود �ضعيد علي �ضعيد اآل علي 

املطلوب اإعلنه :  1- الحمدية للمقاولت والتجارة ذ.م.م - �ضفته : م�ضتاأنف �ضده

مو�ضوع الإعلن :  قد اأ�ضتاأنف/احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم:2022/1035 جتاري جزئي.

 وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2022/9/19  ال�ضاعة 10.00 �س بقاعة التقا�ضي عن بعد ، وعليه 

يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.

رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
70021

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم  601/2021/207  تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/2660 امر اداء بالزام املنفذ 
�ضدهم ب�ضداد مبلغ وقدره 42772512 درهم �ضامل الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.

طالب التنفيذ:بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع   
عنوانه : المارات- امارة دبي- منطقة اخلليج التجاري- �ضارع البراج- مبنى 014- الطابق 

2563786091 مكاين   -14
املطلوب اإعلنه : 1 -مانوج تاندا�ضريي دهارمان �ضفته : منفذ �ضده  

مو�ضوع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن العقار 103- 
امللف اعله  به يف  املطالب  للمبلغ  وف��اء  ال�ضفوح الوىل.  75 منطقة  الر���س رقم   -J8 مبنى 

وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70353

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
عري�ضة على  اأمر    SHCFICIPTO2022 /0002323 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �ضوبرماركت ما�ضه املدينة ذ.م.م - العنوان:9495903 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�ضوبرايادو ديورقام  دا�ضتاقريي ديورقام   / اأعله ل�ضالح  بالرقم  الدعوى 
جواز  الطالب  ت�ضلم  اأن  �ضدها  املقدم  بالزام  ناأمر  احلكم:  ن�س  بالتايل   ،

ال�ضفر اخلا�س به.
حكماً قابًل للتظلم خلل املدة القانونية 10 يوماً اعتباراً من اليوم التايل 

لن�ضره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اداء اأمر    SHCFICICPL2022 /0005465 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عمر بن �ضعيد با�ضود - العنوان:9575098 

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى بالرقم اأعله ل�ضالح / ماربلو لتاأجري ال�ضيارات، بالتايل:

درهم   27000 وقدره  مبلغاً  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  بالزام  ناأمر   

والزمته بامل�ضروفات.

حكماً قابًل لل�ضتئناف خلل املدة القانونية .

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اإعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�ضر 

جزئي مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003332/ 
اإىل املحكوم عليه : الثقة لتوريد العماله 

حيث انه قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:عائ�ضة عي�ضى 
خمتار احمد البلو�ضي- اجلن�ضية: المارات العربية املتحدة، يف الق�ضية امل�ضار اليها 
اعله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامل الر�ضوم 

وامل�ضاريف :18447.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعله خلل )15( يوما 
من تاريخ اعلنك/اإعلنكم بهذا الخطار  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

اإخطار دفع يف الق�ضية رقم AJCEXCIREA2017/M0002503 مدين جزئي
اإىل املحكوم عليه : منجيت �ضينع تارا �ضينغ 

املنفذ:ف�ضل  املدعي  ل�ضالح  �ضدك  عنه  �ضوره  املرفق  احلكم  �ضدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
الرحمن ولد حاجي عبدالباقي وكيًل عنه احمد كل ازهار، اجلن�ضية افغاين، يف الق�ضية 
امل�ضار اليها اعله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع 
�ضامل  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�ضم 

الر�ضوم وامل�ضاريف :9947.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اعلنك/اإعلنكم بهذا الخطار  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
 اإعالن مبوعد جل�ضة اإدارة دعوى بالن�ضر

 يف الدعوى  2022/212 مدين جزئي
بناء على طلب مدعي/ عبداهلل �ضامل الزعابي اجلن�ضية: الم��ارات العربية املتحدة اىل مدعى عليه/ 

امل عبداهلل علي احمد اجلن�ضية: المارات العربية املتحدة
فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية �ضخ�ضياً اأو بوا�ضطة وكيل معتمد عنك يف 
ال�ضاعة 09:00 من يوم الثنني املوافق 2022/09/12 للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك 
او ار�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة  من بيانات ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور 
�ضتبا�ضر الدعوى غيابياً. يلتم�س املدعي من عدالة املحكمة املوقرة التف�ضل بالق�ضاء له وبحق بالتي:

اأوًل قبول قيد الدعوى مع حتديد اأقرب جل�ضة لنظرها واعلن املدعى عليها بها قانوناً.
األف  21.370 دره���م واح���د وع�����ض��رون  ت���وؤدي للمدعي مبلغ وق���دره  ب���اأن  امل��دع��ى عليها  ال���زام  ث��ان��ي��اً: 
وثلثمائة و�ضبعون درهم والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام 

ال�ضداد. ثالثاً: اإلزام املدعى عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة
اداري �سعادة متعاملني
عائ�سة عبدالرحمن الدو�سري

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70330 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
 اإخطار دفع بالن�ضر

 يف امللف  2021/826 تنفيذ جتاري
بناء على طلب/ املحكوم له/ �ضركة ميثاق للتاأمني التكافلي �س م ع
اىل املحكوم عليه/ر�ضا زكريا ال�ضعيد علي علم اجلن�ضية/ م�ضر 

املحكوم عليه/ مركز �ضما المارات خلدمات ال�ضيارات
بتاريخ  اأ����ض���درت بحقك ح��ك��م��اً  ق��د  راأ�����س اخل��ي��م��ة  ب���اأن حمكمة  ل��دي��ك  م��ع��ل��وم��اً  ليكن 
2021/08/19 يف الق�ضية رقم 2021/120 ال�ضتئناف التجاري بالزامك بدفع 
له  املحكوم  اأن  ومب��ا  وامل�ضاريف  الر�ضوم  �ضامًل  دره��م��اً   946526.54 وق��دره  مبلغ 
بتنفيذ ما جاء  فاأنت مكلف  اأع��له  امل�ضار  بالرقم  و�ضجل  لتنفيذ حكم  تقدم  اأع��له قد 
15 ي��وم التايل للتبليغ ويف ح��ال تخلفك عن ذل��ك ف��ان املحكمة �ضتتخذ  اع��له خ��لل 

بحقك الجراءات القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم والر�ضوم املرتبة عليك.
ق�سم التنفيذ/ مرمي النقبي

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13640 بتاريخ 2022/9/7 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  565/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/710 عقاري كلي ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 47097 
درهم �ضامل للر�ضوم وامل�ضاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقة.

طالب التنفيذ : نور بنك )م�ضاهمة عامة( بنك نور ال�ضلمي )�س.م.ع( �ضابقاً
عنوانه:المارات- امارة دبي- بردبي- �ضارع ال�ضيخ زايد- مكتب رقم 801- ملك اعمار العقارية

املطلوب اإعلنه : 1- زيلبري ديتوجن دونا�ضيمنتو- �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعلن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2022/8/9 بالطلب املقدم من طالب التنفيذ ادناه: املحكمة 
ت�ضليمه  على  املوافقة  املوقرة  املحكمة  من  التنفيذ  طالب  يلتم�س  املحرم.   ....... التنفيذ  قا�ضي  �ضعادة  املوقرة 
القيمة  املنفذ به وذلك لن املحجوزات  املبلغ  التقديرية من  التنفيذ اعله وخ�ضم قيمتها  املنقولت املحجوزة يف 
ال�ضرائية لها �ضئيلي حيث ان التقييم اخلا�س بها يقدر ب� 10000 درهم )مرفق حم�ضر احلجز مو�ضح به تقييم 
املنقولت( كما انه حتى تاريخه مل يتم حتديد مزاد لبيع املنقولت وحيث ان كل هذه الفرة تعوق طالب التنفيذ 
من ا�ضتلم الوحدة حمل التنفيذ وتت�ضبب يف �ضرر له وعليه يلتم�س طالب التنفيذ من املحكمة املوافقة له على 
التنفيذ اعله  به يف  املطالب  املبلغ  باملحجوزات وهو مبلغ وق��دره 10000 درهم من اجمايل  املبلغ اخلا�ضة  خ�ضم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا  التنفيذ.  العقار حمل  بت�ضليم  وا�ضدار قرار 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197
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•• اأبوظبي-الفجر:

ل��ل��ي��وم ال�����ض��اد���س ع��ل��ى ال���ت���وايل، ي��وا���ض��ل م��رك��ز تريندز 
معر�س  يف  اخل��ا���س  جناحه  ع��رب  وال�ضت�ضارات  للبحوث 
امل��ع��رف��ة يف رحاب  ن�����ض��ر   2022 ل��ل��ك��ت��اب  ال����دويل  ع��م��ان 
حتى  وي�ضتمر  الأردنية  العا�ضمة  يف  حالًيا  املقام  املعر�س 
جناحه  يف  املركز  يعر�س  اإذ  اجل���اري،  ال�ضهر  من  العا�ضر 
ع�ضرات العناوين البحثية والإ�ضدارات والتي ت�ضمل كتًبا 
معرفية، و�ضل�ضل بحثية، ودرا�ضات تت�ضم بالتنوع والرثاء، 

وتغطي جمموعة من الق�ضايا التي ت�ضتحوذ على اهتمام 
املجتمع العربي والدويل؛ مثل ق�ضايا الإ�ضلم ال�ضيا�ضي، 
والتحولت يف  والتعاي�س،  والت�ضامح  امل�ضتدامة،  والتنمية 

النظام الدويل.
وي�ضهد جناح “تريندز” توافد اأعداد من خمتلف �ضرائح 
وفئات ال��زوار، والتي تتنوع بني وفود ر�ضمية واأكادمييني 
اإىل  اإ�ضافة  العلمي،  بالبحث  ومهتمني  وك��ّت��اب  وباحثني 
الذين تعرفوا  ال��زوار  مثقفني وطلبة وغريهم من فئات 

اإىل الإ�ضدارات املعرو�ضة يف اجلناح وم�ضامينها القيمة.

م����ن معايل  ك�����لٌّ  امل���ع���ر����س  يف  ت���ري���ن���دز  ج���ن���اح  زار  ف���ق���د 
وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة الأردن���ي���ة ه��ي��ف��اء ال��ن��ج��ار، وم��ع��ايل وزير 
الكويتي  ال�ضباب  ل�ضوؤون  الدولة  وزي��ر  والثقافة  الإع��لم 
“تريندز”  م�ضاركة  نا  ثمَّ حيث  امل��ط��ريي،  عبدالرحمن 
حمتوياته،  على  اطلعا  كما  عاملي،  بحث  كمركز  باملعر�س 

واأ�ضادا مب�ضتوى اإ�ضداراته املتنوعة.
الأردين  الثقافة  وزي��ر  �ضقم  نبيه  معايل  اجلناح  زار  كما 
ال�ضابق، و�ضعادة عزيز الديحاين �ضفري دولة الكويت لدى 
املدير  الكو�س  را�ضد  وال�ضيد  الها�ضمية،  الأردن��ي��ة  اململكة 
الإماراتيني، والأ�ضتاذ جرب  النا�ضرين  التنفيذي جلمعية 
اأبو فار�س مدير معر�س عّمان الدويل للكتاب، ووفد من 
وزارة الأوقاف الُعمانية واآخر من وزارة الثقافة الُعمانية، 
ال�ضيا�ضية  ال�����ض��وؤون  يف  الباحث  ال��ب��دواين  ح�ضر  وال�ضيد 
باملعهد الدويل للدرا�ضات الإيرانية- ال�ضعودية “ر�ضانة”، 
اإ�ضافة اإىل وفد من جامعة اإربد الأهلية، وطلبة كوريني 
يدر�ضون باجلامعة الأردنية، وجمع اآخر من الإعلميني 
مل�ضتوى  تقديرهم  ع��ن  اجلميع  اأع���رب  اإذ  والأك��ادمي��ي��ني، 
العاملية،  البحثية  ور�ضالته  العلمية  “تريندز”  اإ�ضدارات 
وال�ضت�ضارات  للبحوث  تريندز  مركز  م�ضاركة  اإن  وقالوا 
للكتاب نوعية وفريدة، وترثي  ال��دويل  ان  يف معر�س عمَّ
الفريدة  العلمية  الإ���ض��دارات  من  وا�ضع  بطيف  املعر�س 

والقيمة التي جذبت �ضرائح كثرية من الزوار.
و�ضمن اأن�ضطته يف املعر�س، قام وفد مركز تريندز امل�ضارك 
يف م��ع��ر���س ع��ّم��ان ال����دويل ب��زي��ارة جل��ن��اح دول���ة الكويت، 
والتقى ال�ضيد �ضعد العنزي مدير معر�س الكويت الدويل 
الوطني  باملجل�س  الكتاب  معار�س  اإدارة  وم��دي��ر  للكتاب 
للثقافة والفنون والآداب، وقد مت اإهداء اجلناح جمموعة 
البحثية، كما قام الوفد بزيارة  “تريندز”  اإ�ضدارات  من 
جلناح وزارة الثقافة الأردنية ومتت مناق�ضة �ضبل التعاون 
وفد  ق��ام  كما  والبحثية.  العلمية  امل��ج��الت  يف  وال�ضراكة 

“تريندز” كذلك بزيارة اإىل �ضفارة دولة الإمارات العربية 
اأحمد علي  ال�ضفري  �ضعادة  التقوا  ان، حيث  املتحدة يف عمَّ
ال��ب��ل��و���ض��ي، واأه�����دوا ف��ري��ق ال�����ض��ف��ارة ع����دداً م��ن اإ�ضدارات 

املركز.
وي�ضارك “تريندز” للعام الثاين على التوايل يف معر�س 
اإط����ار ح��ر���ض��ه على  2022، يف  ل��ل��ك��ت��اب  ال����دويل  ع��م��ان 
احل�����ض��ور ال��ف��ع��ال يف امل��ح��اف��ل ال��ث��ق��اف��ي��ة، ون�����ض��ر ر�ضالته 
واملعرفية، وتعزيز دوره يف دعم حركة  والبحثية  العلمية 

البحث العلمي عاملياً.

الت�ضال  اإدارة  نائب مدير  ال�ضريف  �ضقر  الأ�ضتاذ  واأ�ضار 
احلكومي ورئي�س وفد “تريندز” باملعر�س اإىل اأن تريندز 
ي�ضعى من خلل م�ضاركته لتقدمي حمتوى علمي وبحثي 
يف  م�ضاركته  خلل  من  يهدف  املركز  اأن  مو�ضحاً  موثق، 
معار�س الكتب املحلية والدولية اإىل ن�ضر الثقافة واملعرفة 
والعلمية  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  على  والن��ف��ت��اح 
التعاون  اأوج��ه  تعزيز  عن  ف�ضًل  الن�ضر،  ودور  والثقافية 
وال�ضراكة مع خمتلف اجلهات التي تخدم م�ضرية البحث 

العلمي.

ح�سور معريف فاعل لـ »تريندز « يف رحاب »عّمان الدويل للكتاب 2022«

•• العني-الفجر:

اأم�س،   ال�ضبابي،  ال��ع��ني  الإم����ارات - م��رك��ز  ت���راث  ن���ادي  اأط��ل��ق 

برنامج ال�ضعر النبطي الإماراتي لطلبه املنت�ضبني، وي�ضتمر 
حتى 23 �ضبتمرب اجلاري يف جمل�س �ضامل بن غ�ضنه العامري 
مركز  م��دي��ر  ال�ضام�ضي  ب��ط��ي  خليفة  وق���ال  ال��ع��ني.  مب��دي��ن��ة 
الإمارات  ت��راث  ن��ادي  اإط��ار جهود  ياأتي يف  اأن الربنامج  العني 

يف احلفاظ على املوروث ال�ضعري ونقله اإىل الأجيال اجلديدة، 
مو�ضحاً  ال���راث.  روح  واإح��ي��اء  للوطن  النتماء  قيم  وتعميق 
ال�ضاعر  الدرو�س يقدمها  اأن الربنامج يت�ضمن جمموعة من 
عبداهلل �ضالح بن بالقمده العامري ويتعرف الطلب خللها 

والغزل،  وامل��دح،  الو�ضف،  مثل  واأغرا�ضه  النبطي  ال�ضعر  على 
من  يهدف  الربنامج  اأن  ال�ضام�ضي  وغريها.واأ�ضاف  والعتاب، 
واأغرا�س  الق�ضائد  واأن��واع  النبطي،  بال�ضعر  الطلب  تعريف 
ال�ضعبي،  الفن  هذا  يف  اأبدعوا  الذين  ال�ضعراء  واأب��رز  كتابتها، 

اإىل املحافظة على املوروث ال�ضعري الإماراتي، و�ضقل مواهب 
الطلب ال�ضعرية، ل�ضيما اأن هذا النوع من ال�ضعر يعد جزءاً من 
طبيعة ال�ضخ�ضية الإماراتية وهويتها الثقافية والجتماعية، 
�ضرد  يف  الب�ضيط  والأ�ضلوب  العامية،  اللهجة  ي�ضتخدم  حيث 

نادي تراث الإمارات يطلق برنامج ال�سعر النبطي الإماراتي

•• القاهرة-وام:

م��ن ملتقى   18 ال���  ال���دورة  اأع��م��ال  الأول  اأم�����س  انطلقت 

ال�ضارقة لل�ضرد حتت عنوان “املتخيل ال�ضردي يف الرواية 
العا�ضمة  امل�ضرية يف  الأوب��را  دار  “ يف  املعا�ضرة  العربية 

امل�ضرية القاهرة.

ح�ضر النطلق .. �ضعادة عبد اهلل العوي�س رئي�س دائرة 
العام  ال�ضارقة والدطتور ه�ضام عزمي الأمني  الثقافة يف 
اإبراهيم  وحم��م��د  م�����ض��ر  يف  للثقافة  الأع���ل���ى  للمجل�س 
الثقافة  دائ��رة  يف  الثقافية  ال�ضوؤون  اإدارة  مدير  الق�ضري 
اإىل جانب عدد كبري من املثقفنَي امل�ضريني واجلامعيني 

واملهتمني بالكتابة ال�ضردية.
ال�ضمو  امللتقى - الذي يعقد حتت رعاية �ضاحب  وي�ضمل 
ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�ضارقة - اأربعة حماور للمقاربة والتحليل 

النقدي يناق�ضها، 
ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني اأك����رث م��ن 60 م��ب��دع��اً م��ن روائيني 

ني واأكادمييني ونّقاد م�ضريني. وقا�ضّ
واأّكد �ضعادة عبد اهلل العوي�س -

الثقافية  الأن�ضطة  ا�ضتمرار  اأن   - الإفتتاحية  كلمته  يف   
املنعقدة حتت مظلة ال�ضراكة بني وزارة الثقافة يف م�ضر 
وب���ني دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة ب��ال�����ض��ارق��ة ت��ع��زز م�����ض��رية التعاون 
الأن�ضطة  ال��ع��دي��د م��ن  ع��ن��ه تنظيم  ن��ت��ج  ال���ذي  امل�����ض��رك 
الأدبية والفنية املتنّوعة .. موجها �ضكره اإىل وزارة الثقافة 
يف م�ضر على ما تقدمه من جهود خمل�ضة وتعاون نبيل، 

لإجناح هذه اللقاءات الأخوية.
وقال ها هو ملتقى ال�ضارقة لل�ضرد يف دورته ال� 18 ينعقد 
من جديد يف م�ضر بعد اأن تنقل بني مدن عربية عديدة 
لنجتمع مرة اأخرى مع اأدباء وكّتاب م�ضر لدار�ضة �ضوؤون 
الرواية العربية .. لفتا اإىل اأن انعقاد امللتقى ياأتي �ضمن 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ي��رع��اه��ا  ع��رب��ي��ة  ثقافية  اأن�����ض��ط��ة 
الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى 
ال��ث��ق��ايف يف  ت��ه��دف اإىل تفعيل احل����راك  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م 
واإميانا  العربي  العربي تقديرا للمثقف والأدي��ب  الوطن 

بدوره الهام يف بناء املجتمعات .
من جهته قال الدكتور ه�ضام عزمي: “ ي�ضرفني اأن اأرحب 
ومرحبا  العرب  واملبدعني  املثقفني  ِقبلة  القاهرة  يف  بكم 
بكم يف م�ضر التي تفتح ذراعيها دوما لكل مثقف ومفكر 
وف��ن��ان وم��ب��دع م��ن ك��اف��ة اأرج���اء ال��وط��ن العربي ، نلتقي 
 18 ال���  دورت��ه  لل�ضرد يف  ال�ضارقة  افتتاح ملتقى  اليوم يف 
هذا امللتقى الذي ت�ضمله الرعاية الكرمية ل�ضاحب ال�ضمو 

حاكم ال�ضارقة وتنظمه دائرة الثقافة يف ال�ضارقة«.
وامللتقيات  املبادرات  ر�ضيد  اإىل  امللتقى  ي�ضيف هذا  وتابع 
وت�ضت�ضيفها  ال�����ض��ارق��ة  م��ن  تنطلق  ال��ت��ي  وال��ت��ك��رمي��ات 

القاهرة ليوؤكد جهود ال�ضارقة يف رعاية املثقفني واأ�ضحاب 
الإ�ضهامات والعطاءات الفكرية يف الوطن العربي وتر�ضخ 
بكل  ونتابعه يف م�ضر  ال��ث��ق��ايف  ال�����ض��ارق��ة  م�����ض��روع  دع��ائ��م 
القاهرة  ا�ضت�ضافت  قليلة  اأ���ض��ه��ر  فمنذ  وت��ق��دي��ر  اإع����زاز 
ملتقى ال�ضارقة للتكرمي الثقايف الذي احتفى باأربعة اأدباء 

م�ضريني يف احتفالية مميزة .
يف  “ال�ضرد  عنوان  حتت  بجل�ضة  امللتقى  اأعمال  وانطلقت 
بعنوان  درا���ض��ة  و�ضلطت  احلداثة”  ا�ضكاليات  م��واج��ه��ة 
فى  تطبيقية  ق��راءات  احل�ضارة..  واأزم��ة  ال�ضرد  “حداثة 
القلقة  ال�ضردية  العلقات  على  ال�ضوء  خمتارة”  من��اذج 
املعقدة بني طبيعة هموم ال�ضرد احلداثى امل�ضرى وطبيعة 
امل�ضرى  للواقع  واجلمالية  والثقافية  احل�ضارية  الهموم 
“املتخيل  اأعماله بجل�ضة حتت عنوان  امللتقى  ا�ضتكمل  ثم 
ال�ضردي يف الرواية العربية املعا�ضرة “ تلتها جل�ضة حتت 

عنوان “الرواية بني املتخيل والواقع«.
و اختتمت فعاليات اليوم الأول من ملتقى ال�ضارقة لل�ضرد 
تدوين  واملثقفني حول  الأدب��اء  قّدمها عدد من  ب�ضهادات 
مراحل �ضياغة الكتابة حتى �ضدورها ومثولها بني يدين 

القارئ.

انطلق الن�سخة الـ 18 من ملتقى ال�سارقة لل�سرد يف القاهرة
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فــن عــربـــي

27
من املك�سيك اإىل عامل هوليود

�سلمى حايك .. النجاح يولد من رحم املعاناة  
 )اأخربوين باأنني �ضاأف�ضل يف هوليوود وهذه 
حايك  �ضلمى  ب���داأت  ه��ك��ذا  النتيجة(  ك��ان��ت 
م�ضوارها الفني بعبارات تقتل �ضغفها وتدفن 
حيث  الفني،  مل�ضوارها  وبتهديد  موهبتها 
�ضطع جنم �ضلمى حايك لأول مرة من خلل 
التلفزيون وال�ضينما يف  اأدواره��ا على �ضا�ضة 
املك�ضيك وذلك يف اأواخر الثمانينيات، فقيل 
)�ضتموت(  التمثيلية  م�ضريتها  اإن  ل��ه��ا 
عندما كانت يف منت�ضف الثلثينيات من 
اأب���ًدا يف هوليوود  تنجح  لن  واأن��ه��ا  عمرها، 

كممثلة مك�ضيكية.
اأمريكية  ومنتجة مك�ضيكية  �ضلمى حايك ممثلة 
كاثوليكية  ع��ائ��ل��ة  يف  ن�����ض��اأت  لبنانية  اأ���ض��ول  م��ن 
القيمة،  الفنية  الأع��م��ال  م��ن  ب��اق��ة  لديها  غنية 
ال�  ميلدها  بعيد  العاملية  املمثلة  اليوم  حتتفل 
ب�   1966 عام  �ضبتمرب   2 يف  ولدت  حيث   56
حايك  ل��دى  املك�ضيك،  يف  )ك��وات��زاك��وال��ك��و���س( 
ت��اري��خ مهني ح��اف��ل ب��داأت��ه م��ن ع��ام 1988 
 Un nuevo( اإ������ض�����ب�����اين  مب�������ض���ل�������ض���ل 
amanecer(، ومن ثم بداأت رحلتها يف 
ب�م�ضاركتها يف   1992 هوليوود منذ عام 
ومن   ،)Street Justice( م�ضل�ضل 
ه��ن��ا ك��ان��ت ان��ط��لق��ة ���ض��ل��م��ى حايك 

الفنية،
 حيث �ضاكت يف 85 عمًل عاملًيا تنوع 
ب���ني ال���درام���ا وال�����ض��ي��ن��م��ا، وم���ن اأهم 
اأعمال حايك كانت رواي��ة الأدي��ب امل�ضري 
جن���ي���ب حم����ف����وظ )زق��������اق امل���������دق(، حيث 
خلل  مك�ضيكى  فيلم  اإىل  الرواية  حتولت 
 El( ا�ضم الفيلم حتت  1995 طرح  عام 
  )callejón de los Milagros
قامت  ال���ذى   )Midaq Alley( اأو 
حايك،  �ضلمى  العاملية  املمثلة  ببطولته 
وكانت �ضخ�ضية )اأملا( التى لعبتها حايك 

اأول دور �ضينمائى لها.
 Midaq( املك�ضيكى  ال��ف��ي��ل��م  ون����ال 
و�ضل  ع����دي����دة،  ج����وائ����ز   )Alley
على  ع��امل��ي��ة  ج��ائ��زة   49 اإىل  ع��دده��ا 
جائزة  اأهمها  وم��ن  ال��ع��امل،  م�ضتوى 
)the Ariel( التى متاثل جائزة 
وبالرغم  باملك�ضيك،  )الأو���ض��ك��ار( 
التعديلت  ب��ع�����س  اإ���ض��اف��ة  م���ن 
ل���ن�������س ال���ف���ي���ل���م ل���ت���لئ���م منط 
ال�ضينما املك�ضيكى اإل اأنها ت�ضابهت 

مع النمط امل�ضرى ب�ضكل كبري.

اأبرز اأفام �سلمى حايك
قامت  اأف��لم  يف  مب�ضاركتها  وا�ضتطاعت  التحديات  جميع  �ضلمى  تخطت 
فيها بدور البطولة مع جنوم كبار اإثبات جدارتها بكونها ت�ضتحق التقدير 
من  جمموعة  حايك  فقدمت  مميتة،  بعبارات  عليها  انهالوا  من  و�ضفع 

الأفلمة ت�ضتحق امل�ضاهدة منها:

)From Dusk Till Dawn( فيلم
املا�ضى،  القرن  الت�ضعينيات من  بطولته يف  �ضلمى حايك  لعبت  فيلم  اآخ��ر 
تارانتينو  كوينتني  واملخرج  كلونى  ج��ورج  النجم  جانب  اإىل  فيه  و�ضاركت 

الذي �ضارك يف الفيلم كممثل اأي�ضاً.

)Once Upon a Time in Mexico(
بعدما  كبرية،  جماهريية  اأك�ضبتها  التي  حايك  �ضلمى  اأف��لم  اأ�ضهر  اأح��د 
م�ضاركة  الفيلم  �ضهد  كما  بانديرا�س،  اأنطونيو  املمثل  بجانب  فيه  �ضاركت 

قطاع كبري من النجوم على راأ�ضهم جونى ديب اأي�ضاً.

)Breaking Up(
اأبرز الأفلم التي قامت ببطولتها النجمة �ضلمى حايك، حيث  واحد من 
�ضاركت فيه البطولة مع املمثل را�ضل كرو، ويدور الفيلم يف اإطار رومان�ضى 

بني الثنائى مع وجود اأزمات عديدة ي�ضطدمان بها يف كل مرة 
ي�ضتعدان للزواج.

)Frida(
�ضينمائية  ممثلة  اأف�ضل  الأو�ضكار  جلائزة  الفيلم  ر�ضح 
اأف��لم �ضلمى حايك، مت  اأه��م  وف��ازت بها املمثلة وهو من 
املمثلة  2002 وهو فيلم رومان�ضي ج�ّضدت  عر�ضه عام 

الأمريكية �ضلمى حا�ضك يف هذا الفيلم �ضخ�ضية الفنانة 
الفيلم يتناول �ضرية حياة  اأن هذا  )فريدا كاهلو(، ويذكر 

من  الأمل  ت��وج��ه  ال��ت��ي  ك��اه��ل��و(،  )ف��ري��دا  الر�ضامة  الفنانة 
الإ�ضابة بال�ضلل وزواجها العا�ضف يف اأعمالها. 

)Fools Rush In(
هذا  ببطولة  حايك  �ضلمى  املمثلة  �ضاركت 

الفيلم مع املمثل الأمريكي )ماثيو 
بريي( جنم امل�ضل�ضل الكوميدي 

وذلك  )ف��ري��ن��دز(،  ال�ضهري 
عام 1977

ن��ال��ت حايك  واأخ�����رًيا 
ف���ر����ض���ة امل�������ض���ارك���ة 

امل�������ن���������������ض�������ة  يف 
حالًيا  الأ����ض���ه���ر 

 )Netflix(
ك������م������ا اأن������ه������ا 

ل������ي�������������ض������ت 
مب������ث������اب������ة 

من�ضة عر�س فقط بل ك�ضركة تقوم باإنتاج الأفلم والربامج التلفزيونية 
�ضلمى  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ث��ل��ة  م���ع  ال��ع��امل��ي��ة   )Netflix( ال�����ض��رك��ة  ل��ل��ت��ع��اون 
بعنوان  ج��دي��د  مك�ضيكي  م�ضل�ضل  لإن���ت���اج   Salma Hayek ح��اي��ك 
حايك،  ب��ط��ول��ة  م��ن  ال���درام���ي  ال��ع��م��ل  ه���ذا  و���ض��ي��ك��ون   ،)Monarca(
اإي��ري��ن اأزوي����ل وخ����وان م��ان��وي��ل ب��رن��ال وم���ن اإن��ت��اج ���ض��رك��ة �ضلمى حايك 
 Stearnsو  Lemon Studios( و�ضركة   )Ventanarosa(
Castle(. ويبداأ الت�ضوير فى خريف العام املقبل لُيعر�س املو�ضم الأول 

منه عام 2020 عرب نيتفلك�س.
الذي  ال��ع��م��ل  ع��ن  اأع��ل��ن��ت  اأن  ب��ع��د  �ضلمى ح��اي��ك  ال�����ض��دد، علقت  ه���ذا  ويف 
يجمعها مع �ضركة نيتفلك�س عرب الإن�ضتجرام وقالت: )اإنني �ضعيدة للغاية 
بالتعاون مع نيتفلك�س والعمل مع مواهب مك�ضيكية اأمام وخلف الكامريا(، 
ومتطورة  باحليوية  مفعمة  كاأمة  املك�ضيك  باإظهار  )ف��خ��ورون  واأ�ضافت: 

وغنية بثقافتها(.

ح�سلت الفنانة �سلمى حايك خال م�سريتها الفنية على عديد من 
اجلوائز منها: 

نالت جائزة اأنطوين كوين للإجناز يف ال�ضور املتحركة لعام 2009
عام  بطولة  دور  كاأف�ضل ممثلة يف   )Academy Awards( جائزة 
2003 فازت بجائزة )ALMA( لعام 2002 كاأف�ضل ممثلة يف 

فيلم تليفزيوين
تر�ضحت جلائزة )Primetime Emmy( عام 

2007
بافتا  ج����ائ����زة  ل��ن��ي��ل   2003 ع�����ام  ت��ر���ض��ح��ت 

)BAFTA( كاأف�ضل اأداء ملمثلة.
 )AARP( تر�ضحت لنيل جائزة اأفلم الكبار

عام 2018
تر�ضحت عام 1996 لنيل جائزة �ضاتورن.

 EDA Female( جائزة  لنيل  تر�ضحت 
2012 عام   )Focus Award

عام   )ALMA( ج��ائ��زة  لنيل  تر�ضحت 
ممثلة. كاأف�ضل   2012

عام   )ALMA( جلائزة  تر�ضحت 
2009

.Twilight عرب الفنان تايلور لوترن عن اعتزازه بتقدمي دور جاكوب يف فيلم
وقال املمثل البالغ من العمر 30 عاًما، اإنه لن يقول ل للعودة اإىل دوره يف ملحمة توايليت لتقدمي دور جاكوب 

.E News بلك ، قابلته موؤخرا مع
قال لوترن: "اإن جاكوب �ضخ�ضية جيدة ي�ضهل حبها ، لذا لن اأقول ل للعودة لها". "لأنه جاكوب بلك. اإنه رجل 

حمبوب."
لعب لوترن دور البطولة يف �ضل�ضلة م�ضا�ضي الدماء Twilight اإىل جانب كري�ضتني �ضتيوارت )بيل( وروبرت 

باتين�ضون )اإدوارد(، 
ال�ضل�ضلة، كانت علقة  الأخ��رية من  املراهقة، يف اجل��زء  �ضن  اأواخ��ر  املمثل يف  حيث لعب دور جاكوب عندما كان 

جاكوب مع رين�ضمي ابنة بيل واإدوارد علي ما يرام فكان مثل عرابها.
وحول هذا تكهن لوترن باأن جاكوب ورين�ضمي كانا على ما يرام ، قائًل اإن ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية كانت "�ضعيدة 

دائًما مع رين�ضمي لأن هذا هو املكان الذي توقفت فيه." واأنه ميكن من هنا تكون مرحلة اأخري.
اأخري عليه ال�ضتعداد  ، فقد لكي يكون جاهذ لها مرة  اإنه بينما كان ي�ضتمتع بلعب ال�ضخ�ضية  ا  اأي�ضً قال لوترن 

للعودة اإىل روتني اللياقة البدنية لينا�ضب الدور املطلوب.
وقال "اأعتقد اأن هذا كان رائًعا بالن�ضبة للدور، لكنني اأف�ضل اأن اأكون اأنيًقا و�ضحًيا فقط ".

الذي مت  الريا�ضية والن�ضباط والطعام  التمارين  الدور - ولكن مقدار  بالن�ضبة لهذا  رائًعا  "كان اجل�ضد  وتابع 
اإدخاله لكي ينا�ضب الدور، مل تكن ذكريات جميلة. اإنه اأمر �ضعب لأنه عندما كان عمري 17 ، 18 ، 19 عاًما، مل 

اأ�ضتطع ممار�ضة اأي متارين عادية واأو�ضح لوترن اأنه كان علي اأن اأبني اأكرب قدر ممكن من الع�ضلت".
تاي  التقى بخطيبته،  Twilight، عندما  اأفلم  الذي ق�ضاه يف  الوقت  التمثيل بعد  ا�ضراحة من  اأخذ لوترن 

دوم.

بطل Twilight يتمنى 
العودة لتقدمي دوره 

ب�سل�سلة الأفلم ال�سهرية

 2( مــوؤخــرا  حايك  �سلمى  النجمة  احتفلت 
بلوغها  ورغــم  الـــ56  ميادها  بعيد  �سبتمرب( 
اإل  اخلم�سينيات  قــطــار  يف  جــديــدة  حمطة 
العمر،  مقتبل  يف  �ساطعة  ك�سم�ص  تبدو  اأنها 
جمالها  على  حتــافــظ  الآن  حتى  فالنجمة 
واأناقتها و�سحرها الذي يزداد مع مرور الوقت 

ب�سكل ملفت.
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خيارات غذائية �سحية ميكن 
اأن تت�سبب يف ت�ساقط ال�سعر!

 50 ما بني  ال�ضائع فقدان  اأم��را طبيعيا متاما، فمن  ال�ضعر  ت�ضاقط  يعد 
و100 �ضعرة يوميا، وغالبا ما يحدث هذا دون اأن نلحظه.

اأمرا مقلقا للرجال والن�ضاء على حد  ومع ذلك، قد ي�ضبح فقدان ال�ضعر 
ق�ضرية،  زمنية  ف��رة  ويف  كبري  ب�ضكل  الت�ضاقط  يف  ي�ضتمر  عندما  �ضواء، 

وخا�ضة اإذا كنت ل تعرف �ضبب ذلك.
الواقع،  ففي  الغذائي،  النظام  هو  ال�ضعر  لت�ضاقط  �ضهرة  الأق��ل  وال�ضبب 
ميكن اأن توؤدي بع�س "الأطعمة ال�ضحية" اإىل ت�ضجيع ت�ضاقط ال�ضعر، كما 
حتذر اإيفا برودمان، من مركز التكنولوجيا امل�ضاعدة الذكية )IAT( يف 

معهد ما�ضات�ضو�ضت�س للتكنولوجيا، رئي�ضة معهد علماء ال�ضعر.
برودمان:  اأو�ضحت  الربيطانية،  "اإك�ضربي�س"  �ضحيفة  اإىل  حديثها  ويف 
مرتبطة  الزئبق  من  العالية  امل�ضتويات  اأن  نعلم  الأب��ح��اث،  خلل  "من 
الزئبق  على  حتتوي  التي  �ضيوعا  الأط��ع��م��ة  اأك��رث  وم��ن  ال�ضعر،  بت�ضاقط 
التونة،  وبع�س  �ضيف  اأب��و  و�ضمك  وامل��اك��ري��ل  ال�ضو�ضي  خا�ضًة  الأ���ض��م��اك، 
لذلك يف بع�س الأحيان عندما نعتقد اأننا نتخذ خيارات �ضحية نحتاج اإىل 

التفكري مرة اأخرى".
ت�ضتهلك  كنت  اإذا  فقط  يظهر  ق��د  ال��ت��اأث��ري  ه��ذا  اأن  ملحظة  امل��ه��م  وم��ن 

م�ضتويات عالية جدا من الزئبق.
املثال، وجدت  �ضبيل  النتائج، على  ب�ضاأن هذه  اأدلة مت�ضاربة  اأي�ضا  وهناك 
املخمر  ال�ضمك  زيت  اأن  اجلزيئية  للعلوم  الدولية  املجلة  يف  ن�ضرت  درا�ضة 

امل�ضتق من املاكريل يعزز منو ال�ضعر.
وت�ضري الدلئل اإىل اأن الأحما�س الدهنية اأوميغا 3 املوجودة يف الأ�ضماك 

مثل املاكريل قد تعزز منو ال�ضعر.
مذنبون اآخرون يف ت�ضاقط ال�ضعر يجب النتباه اإليهم

ال�ضكر  م��ن  ن�ضبة عالية  ال��ت��ي حت��ت��وي على  الأط��ع��م��ة  اإن  ب��رودم��ان  ق��ال��ت 
املعالج اأو ذات موؤ�ضر ن�ضبة ال�ضكر يف الدم املرتفع ميكن اأن توؤثر على �ضحة 

ال�ضعر.
التي  للأطعمة  ت�ضنيف  نظام  ه��و   )GI( ال��دم  يف  ال�ضكر  ن�ضبة  وم��وؤ���ض��ر 

حتتوي على الكربوهيدرات.
تت�ضبب  والتي  ب�ضرعة،  اجل�ضم  يفككها  التي  الكربوهيدراتية  والأطعمة 
 GI ت�ضنيف  لها  ال��دم،  يف  )ال�ضكر(  اجللوكوز  ن�ضبة  يف  �ضريعة  زي��ادة  يف 

مرتفع.
اإىل  ي���وؤدي  ال��غ��ذائ��ي  النظام  يف  ال�ضكر  ن�ضبة  "ارتفاع  ب��رودم��ان:  وتو�ضح 
املزيد من  ينتج  اأن  يجب  اجل�ضم  اأن  يعني  ما  ال��دم  يف  ال�ضكر  ن�ضبة  زي��ادة 
وهو هرمون  الأندروجينات،  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  اأن  وه��ذا ميكن  الإن�ضولني، 
اإىل ت�ضغري ب�ضيلت ال�ضعر كما يظهر يف  ي��وؤدي  اأن  الذكورة، وهذا ميكن 
الكعك  تناول  تفكر يف  لذلك عندما  والإن���اث.  الذكور  ال�ضعر من  ت�ضاقط 
من  الرغم  فعلى  معتدلة.  كمية  تناول  من  تاأكد  والب�ضكويت،  واحللويات 
كونها لذيذة وم�ضدرا �ضهل للطاقة ال�ضريعة، اإذا ا�ضتهلكتها بكميات كبرية 

فقد يعاين �ضعرك".
وحذرت برودمان من اأن الكربوهيدرات الب�ضيطة - املوجودة يف احللويات 
والع�ضائر وال�ضكر وع�ضائر الفاكهة املركزة والكثري من الفواكه والعديد 

من املخبوزات واحلبوب - ميكن اأن تزيد من اإنتاج الدهون.

احلقيقي؟ املتنبي  اإ�سم  • ما 
اأحمد بن احل�ضني.

بالعامل؟ املحيطات  اأكرب  هو  • ما 
- املحيط الهادي.

العبا�سية؟ الدولة  عا�سمة  كانت  املدن  • اأي 
- بغداد.

 •  ما اأول دولة �سرعت بالألعاب الأوملبية؟
- اليونان.

الواحدة؟ الياردة  يف  توجد  بو�سة  • كم 
36- بو�ضة.

قارون؟ بحرية  توجد  دولة  • باأي 
م�ضر.

الثعابني  ل��دغ��ات  ب�ضبب  مي��وت��ون  مم��ن  اأك��رث  ه��م  النحل  ل�ضعات  ب�ضبب  �ضنويا  مي��وت��ون  ال��ذي��ن  ع��دد   •
ال�ضامة.

اليوم. يف  مرات   10 ي�ضحك  الطبيعي  • ال�ضخ�س 
الهادئ. املحيط  من  ملوحة  اأكرث  الأطل�ضي  • املحيط 

يوميا. اللعاب  من  لر   1 من  اأكرث  تنتج  فمك  يف  اللعابية  • الغدد 
ما. �ضيء  يعر�ضه  حني  اإل  �ضوت  له  لي�س  • الريح 

1953م. عام  يف  ر�ضمياً  بداأت  باأ�ضماء  الإ�ضتوائية  والعوا�ضف  الأعا�ضري  ت�ضمية  • عادة 
 100،000 بحوايل  اأخرى،  دولة  اأي  من  واأكرث  الربيد  مكاتب  من  عدد  اأكرب  بها  الهند  اأن  تعلم  • هل 

مكتب بريد.
متتالية. مرات   7 من  اأكرث  ورقة  طي  ميكنك  ل  اأنه  تعلم  • هل 

1939م. �ضنة  اإخراعها  مت  الكهربائية  الأ�ضنان  • فر�ضاة 
�ضناعة  مل��ج��ال  دخولها  قبل  ت�ضنعه  ماكانت  وه���ذا  اأي�ضا  ال��زراع��ي��ة  اجل����رارات  ت�ضنع  ب��ور���س  �ضركة   •

ال�ضيارات.
الإ�ضمنتية. اخلر�ضانة  من  اأقوى  الإن�ضان  فخذ  • عظم 

اآخر. طعام  اأي  اأكرث  احلليب  من  ح�ضا�ضية  لديهم  النا�س  من  عدد  • اأكرب 

�سر القزم
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فوائد اجلوز 
اأك��������د ب���اح���ث���ون 
بجامعة اإلينوي 
اأن  الأم��ري��ك��ي��ة، 
تناول ما يعادل 
ث��ل��ث ك����وب من 
اجل��������������وز، مل�����دة 
اأ������ض�����اب�����ي�����ع،   6
اإنتاج  من  ُيقلل 
الأح��������م��������ا���������س 

ال�ضفراوية الزائدة، ويخف�س م�ضتويات الكولي�ضرول ال�ضيئ.
وتو�ضل الباحثون لهذه النتيجة، من خلل درا�ضة قاموا خللها بتحليل 
 30 اأعمارهم بني  ت��راوح  ا  �ضخ�ضً  48 ل�  ال�ضيئ  الكولي�ضرول  م�ضتويات 

و65 عاًما على مدى �ضتة اأ�ضابيع.
التجربة؛ حيث مت  اأنظمة غذائية مت�ضابهة طوال مدة  الباحثون،  وو�ضع 
مع  الكاملة  للحوم  اإ�ضافة  اململح،  غري  اجل��وز  من  جراًما   43 اإعطاوؤهم 
اجللد وغريها من الوجبات اخلفيفة وكعك املوز مع الزبدة كل يوم، وفًقا 

ل�)الديلي ميل(.
واكت�ضف الباحثون، فائدة اجلوز ب�ضكل كبري للأمعاء، وحت�ضني م�ضتويات 
الكولي�ضرول اجليدة يف اجل�ضم، وهذا رغم احتوائه على ن�ضبة عالية من 

ال�ضعرات احلرارية.

يحكي انه يف قدمي الزمان كان يعي�س رجل طيب القلب هادئ النف�س حلو الكلم يحبه كل من يعرفه لكنه كان 
فقريا ووحيدا مل يرزق من زوجته بطفل لكنه كان يحبها فبقي عليها، ويف احد اليام دعت الزوجة ربها ان 
يرزقها بطفل حتى لو كان قزما او اقل من القزم لكنه طفل فهل من جميب.. حملت الزوجة واجنبت بعدها 
طفل �ضغريا بحجم الكف ا�ضماه والده كركور عا�س كركور وبقي علي هذا املقا�س ل يكرب ابدا لكنه كان ميتاز 
بخا�ضيته عجيبة وغريبة فبعد ان امت الع�ضر �ضنوات امتنع عن ال�ضتحمام ال عند اول �ضوء للفجر وقال لو 
و�ضعتوا املاء على ج�ضدي �ضاأكرب جدا ول ي�ضعني هذا البيت ف�ضحكت الم و�ضحك الب فقال كركور ح�ضنا هيا 
�ضريوا خلفي وعند نبع النهر و�ضعت الم على كركور ملء كفيها ماء ويف احلال انتف�س كركور وانتف�س ليكرب 
ويكرب وي�ضبح بحجم الب والم ا�ضعاف املرات ثم قال ب�ضوت جهوري الن هذا �ضري و�ضركم.. كتم الب هذا 
ال�ضر حتى جاء وقت طلب فيه احلاكم من اهايل القرية ان يركوها ويرحلوا لنه �ضيجعل منها ق�ضرا عظيما 
وحدائق غناء ف�ضيحة لبنته المرية فغ�ضب النا�س وثاروا لكنه اطلق عليهم كلبه وحرا�ضه واول من تاأذى من 
ذلك كان والد كركور فقد �ضربه احد احلرا�س فادمي راأ�ضه ففزعت ام كركور و�ضرخت ومن بعيد جاء كركور 
يجري وعرف ماحدث فثار وتطاير ال�ضرر من عينيه واق�ضم ان يهد ق�ضر احلاكم على راأ�ضه فوقف احلرا�س 
ي�ضحكون ورف�ضه اأحدهم بقدمه والقى به عند النهر وبالطبع مل متر ال حلظات حتى كان كركور ينتف�س 
ويكرب وا�ضبحت قدمه وحدها بحجم ثلث رجال فمد يده وجمع حرا�س احلاكم وم�ضى اإىل الق�ضر والقاهم 
ثم مد كفيه واخذ ي�ضرب الق�ضر حتى هده هدا ودكه دكا وجعله مثل فطرية واخذ يرفع الراب واحلجارة 
ويلقي بها بعيدا حتى نظف املكان ثم �ضرخ وقال الن ل يوجد حاكم فاحلاكم بينكم هو اهلل عي�ضوا يف �ضلم 

وا�ضكروا اهلل وم�ضى كركور واختفى يف الظلم حتى جف املاء وعاد كما كان كركور ال�ضغري.

اأع��ل��ن��ت ال���دك���ت���ورة ن��ات��ال��ي��ا ب������وردان، اأخ�����ض��ائ��ي��ة ط���ب و 
يعانون  الذين  الأ�ضخا�س  اأن  الرو�ضية،  ال�ضمنة  جراحة 
من  اأق��ل  �ضنوات   10 املتو�ضط  يف  يعي�ضون  ال�ضمنة  من 
�ضحيفة  مع  مقابلة  يف  الأخ�ضائية،  وت�ضري  الآخ��ري��ن. 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  الأط��ب��اء  اأن  اإىل  "اإزفي�ضتيا"، 
ين�ضبون ال�ضمنة اإىل الأمرا�س اخلطرية، التي حتتاج اإىل 
علج ومتابعة من قبل املخت�ضني. وعمليا من امل�ضتحيل 

على مري�س ال�ضمنة اأن ينق�س وزنه مبفرده.
ووفقا لها، م�ضاعدة الطبيب �ضرورية لي�س فقط حلماية 
فقدان  اإىل  ت��وؤدي  التي  ال�ضارة،  احلميات  من  املري�س 
الوزن  واأي�ضا جلعل عملية تخفي�س  ال�ضهية لحقا، بل 
اأكرث فعالية. لذلك حتذر وتقول: بعد فرة يعود الوزن 
يف معظم احل��الت، اإىل الزيادة. لأن جميع العمليات يف 

ج�ضم الإن�ضان تهدف اإىل احلفاظ على الدهون.
وتقول، "ل توؤدي ال�ضمنة اإىل م�ضكلت اجتماعية فقط: 
التنمر، �ضعوبة تنفيذ املهام اليومية )�ضعوبة احل�ضول 
وغري  النقل  و�ضائط  ا�ضتخدام  املنا�ضبة،  امللب�س  على 
النوع  تطور   - اأي�ضا  �ضحية  م�ضكلت  واإىل  ب��ل  ذل���ك(، 
الثاين من مر�س ال�ضكري، ارتفاع م�ضتوى �ضغط الدم، 
والتهاب املفا�ضل وتوقف التنف�س اأثناء النوم وحتى بع�س 
اأن الأ�ضخا�س  اأنواع ال�ضرطان. واأظهرت درا�ضات علمية 
 10 املتو�ضط  يف  يعي�ضون  ال�ضمنة  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن 

�ضنوات اقل من الذين ل يعانون منها".
وت�ضري، اإىل اأن الذين يعانون من ال�ضمنة والوزن الزائد، 
ل مي��ي��ل��ون ل���ض��ت�����ض��ارة ال��ط��ب��ي��ب، وي��ح��اول��ون تخفي�س 
عندما  الطبيب  ي��راج��ع��ون  وب��ال��ت��ايل  بنف�ضهم،  وزن��ه��م 

تتطور عندهم اأمرا�س م�ضاحبة.
ل��ه��ا، مي��ك��ن تف�ضري ه���ذه احل��ال��ة بو�ضم  ووف��ق��ا 

بال�ضمنة،  للم�ضابني  املجتمع  وا�ضطهاد 
ما يفاقم حالتهم وبالتايل يعانون من 

التوتر وحتى من الكتئاب اأحيانا.
وت�ضيف اخلبرية مو�ضحة، اف�ضل 

احلا�ضر  ال����وق����ت  يف  ط���ري���ق���ة 
اخل�ضوع  ه��ي  ال�ضمنة،  ل��ع��لج 

لعملية جراحية.
ال�ضمنة-  "جراحة  وت����ق����ول، 

�ضريريا  م��ع��ت��م��دة  ط��ري��ق��ة  ه���ي 
ال�ضمنة على املدى  ومثبتة ملكافحة 

الطويل".

الطريقة الأكرث فعالية يف علج ال�سمنة

اأ�سخا�ص يركبون الدراجات البخارية على طول طريق مليء باملياه يف بنغالورو، ولية كارناتاكا ، الهند. )رويرتز(


