
�ص 22

�ص 27

متكن فريق طبي من 
م�شت�شفيي مدينة زايد ودملا 

من اإنقاد اأم وطفليها التواأم

 MOONFALL
 قنبلة ذكية لإعادة 

القمر اإىل مكانه!

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

لبناء �صخ�صية طفلك.. 5 عبارات تعزز الثقة بالنف�س
وتعطيهم  ت�شجعهم  �أن  لأطفالهم ميكن  �لآب��اء  يقولها  �لتي  �لأ�شياء 
تفاعلهم  وتعيق  لذ�تهم  �حرت�مهم  من  تقلل  �أو  �أنف�شهم،  يف  �لثقة 
مع �لآخرين. لذلك عليك �أن تنتبه ملا تقوله لأولدك، لأن كل كلمة 
توجهها لهم يف �ل�شغر ترت�شخ يف �أذهانهم، وتظهر يف �شلوكياتهم يف 
�لكرب. فيما يلي 5 عبار�ت مفيدة، يرى �خلرب�ء �أن لها �أثر� بالغا يف 

بناء �شخ�شية �لطفل.
تفيد  �لكلمة  ه��ذه  �أجلك":  م��ن  �شيء  ك��ل  فعل  ميكنني  "ل   -  1

�لطفل يف تعزيز ثقته بنف�شه، ويف حتمله �مل�شوؤولية.
ويقلل على  و�لإب���د�ع،  �لتفكري  �شلوك  �لطفل  ينمي يف  �لأ�شلوب  هذ� 

�عتماديته على �لآخرين.
يف  ت�شاهم  �لعبارة  هذه  لطيًفا":  وكن  جهدك  ق�شارى  "�بذل   -  2
على  فيعمل  �لآخ��ري��ن،  جت��اه  �لطفل  عند  �لتعاطف  �شلوك  ت�شكيل 

مر�عاة م�شاعر �لآخرين يف كل موقف.
�أف�شل  �لأم��ور  ت�شبح  قد  م��ا،  �شيء  ينجح  مل  �إذ�  حت��زن  " ل   -  3
بع�شها  ج���ولت،  �حل��ي��اة  �أن  �لأب��ن��اء  تعلم  �ل��ع��ب��ارة  ه��ذه  م�شتقباًل": 
مكا�شب وبع�شها خ�شائر، وعليهم د�ئًما �لنظر لالأمام، و�أل ينخرطو� 

يف �لندم على �أخطاء �ملا�شي
 4 - "حدثني عن �أف�شل و�أ�شو�أ ما حدث لك �ليوم" ثبت �أن مناق�شة 
�لعائالت لأحد�ث �ليوم بعد �لعودة من �ملدر�شة �أو يف نهاية �لأ�شبوع، 

�أك�شب �لأطفال �لإح�شا�س بالأمان يف �حلديث عما يف د�خلهم. 
5 -  "�أنا �أحبك": يعترب �لتعبري عن �حلب لالأطفال �أمر �شروري، 
و�لنظرة  �لن��ت��م��اء  فيهم  وي��ع��زز  �لأ����ش���ري،  ب��ال��دع��م  ي�شعرهم  لأن���ه 

�ملتفائلة و�ملحبة للحياة.

ا�صتعمال �صامبو غري منا�صب يدّمر �صعرك
�أكدت �لر�بطة �ملركزية مل�شففي �ل�شعر �لأملان �أهمية ��شتعمال �ل�شامبو 

�ملنا�شب لل�شعر.
كل  ومتطلبات  باحتياجات  يفي  ل  �شامبو  ��شتعمال  �أن  من  وح��ذّرت 
على  ع��الوة  وبريقه،  للمعانه  فقد�نه  يف  يت�شبب  قد  ح��دة  على  �شعر 

جفاف فروة �لر�أ�س.
�ل�شعر  �أن  مو�شحة  ينا�شبه،  �شامبو  �شعر  لكل  �أن  �لر�بطة  و�أ�شافت 
مثل  خفيفة  عناية  م���و�د  على  يحتوي  �شامبو  �إىل  يحتاج  �ل��رق��ي��ق 
خال�شة �خليزر�ن؛ حيث تعمل هذه �ملادة على تقوية �ل�شعر من دون 
�ملرطبة  باملو�د  �شامبو غني  �إىل  �ل�شعر �جلاف  �إثقال كاهله. ويحتاج 
 ،B5 وفيتامني  كالكري�تني  و�ملغذية  �ملقوية  و�مل��و�د  �لبانثينول  مثل 
نبات  خال�شة  على  يحتوي  �شامبو  �إىل  �لدهني  �ل�شعر  يحتاج  بينما 
�لقر��س، �لتي ت�شاعد على �لتخل�س من �لدهون. �أما �ل�شعر �لأجعد، 
�شامبو  با�شتعمال  تروي�شه  فيمكن  �لتم�شيط،  على  ي�شتع�شي  �ل��ذي 
يحتوي على بروتني �حلليب �أو بروتني �لقمح. و�شددت �لر�بطة على 
�شرورة �شطف �ل�شعر جيد� ملدة ل تقل عن 30 ثانية للتخل�س من 

�أية بقايا لل�شامبو ميكن �أن تت�شبب يف �إجهاد �ل�شعر.

ميزة جديدة يف وات�صاب
تعمل من�شة �لرت��شل �لفوري "و�ت�شاب"، على ميزة جديدة ت�شتهدف 
ت�شهيل عمليات �لبحث للم�شتخدمني عن �لر�شائل د�خل �لدرد�شات.

ويقول موقع "ليف منت" �لتقني �إن ميزة "و�ت�شاب" �جلديدة تقوم 
على حتديد تاريخ توجيه �لر�شائل �لتي يرغبون بالعودة �إليها.

رمز�  �مل�شتخدمون  �شريى  �مل��ي��زة،  �إ���ش��د�ر  فبمجرد  �مل��وق��ع،  وبح�شب 
للتقومي، وبالنقر عليه �شيتمكنون من �لنتقال �إىل تاريخ معني، مما 

ي�شمح لهم باإعادة جميع �لر�شائل �ملرتبطة بذلك �لتاريخ حتديد�.
"و�ت�شاب" �أي�شا على طرح  �لد�ئم للتطوير، تعمل  ويف �شياق �شعيها 
د�خل  با�شتطالعات  �مل�����ش��ارك��ة  للم�شتخدمني  تتيح  ج��دي��دة،  م��ي��زة 

�لتطبيق.
وميكن للم�شتخدمني فيها �إبد�ء مالحظاتهم حول �مليز�ت و�خلدمات 
دعو�ت  رف�س  خيار  �مل�شتخدمني  ل��دى  �شيكون  �أن��ه  علما  �ملطروحة، 

�مل�شاركة بتلك �ل�شتطالعات.
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عرو�س حية يف اأ�صبوع 
املو�صة بنيويورك

�نطلق �أ�شبوع �ملو�شة يف نيويورك بعر�س �أزياء لد�ر "فندي" �شّم ت�شاميم 
�لتي  "باغيت"  بحقائب  �لتجارية  �لعالمة  فيه  �حتفت  وعملية  ع�شرية 

ت�شكل �أحد �أبرز �أك�ش�شو�ر�تها.
ومت��ّي��زت �ن��ط��الق��ة ف��ع��ال��ي��ات ه���ذ� �حل���دث ب��ع��ودة ق��وي��ة ل��ع��رو���س �لأزي����اء 
بالذكرى  لالحتفاء  �أزيائها  عر�س  "فندي"  تخ�شي�س  مع  �حل�شورية، 
�أ�شبحت  �لتي  "باغيت"  �ليد  حقائب  ت�شميم  على  و�لع�شرين  �خلام�شة 
قطعة رئي�شية يف عامل �ملو�شة وطبعت �إطاللت �ملمثلة �شارة جي�شيكا باركر 

يف م�شل�شل "�شك�س �أند ذي �شيتي".
و�إىل جانب م�شممة هذه �حلقائب �شيلفيا فينتوريني فندي و�ملدير �لفني 
�لتابعة  �لإيطالية  �لعالمة  تعاونت  �لد�ر كيم جونز،  �لن�شائية يف  لالأزياء 
كو،  �أن���د  وتيفاين  جاكوب�س  م���ارك  عالمتي  م��ع  �ت�س"  �م  يف  "�إل  ل�شركة 
حلقائب  �مل�شنعة  �ليابانية  و�لعالمة  باركر  جي�شيكا  �شارة  �إىل  بالإ�شافة 

"بورتر".
مل حتت �لكتف  وبرزت يف عر�س �لأزياء حقيبة "باغيت" �مل�شتطيلة و�لتي حتحُ
على غر�ر حمل خبز �لباغيت، باأ�شكال خمتلفة، حتى �أّن ت�شميمها دحُمج يف 

بع�س �ملالب�س على �شكل جيوب، �أو يف �لقفاز�ت و�ل�شرت�ت و�لقبعات.
م��ن عار�شي  ع��ر���ش��ت جم��م��وع��ة  �لإل���ك���رتوه���او����س،  وق���ع مو�شيقى  وع��ل��ى 
وتنانري  مريحة،  �شرت�ت  بينها  من  "فندي"  ت�شاميم  �لأزي���اء  وعار�شات 

وجو�رب عالية، و��شعني قبعات على روؤو�شهم.

نفوق جماعي للأ�صماك 
يف درنة الليبية

ن��ف��ق��ت �أع�����د�د ك��ب��رية م��ن 14 ن��وع��ا من 
�لأ���ش��م��اء يف م��ي��ن��اء درن����ة �ل��ب��ح��ري، على 
�ل�شاحل �لليبي �ل�شرقي، يف ظاهرة تكررت 
�لعلوم  باحثني يف  ووف���ق  م��وؤخ��ر�.  ك��ث��ري� 
"�شكاي  ملوقع  حتدثو�  و�لبحرية  �لبيئية 
نيوز عربية"، فاإن هذه �لظاهرة قد تعود 
�لأمونيا يف  ن�شبة  زيادة  �أو  �ملناخ  لتغري�ت 
�ملياه �أو �لن�شاط �لب�شري �ل�شيئ، �أو لأ�شباب 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  على  و�نت�شر  طبيعية. 
�لجتماعي يف ليبيا مقطع فيديو يظهر 
نفوق �أعد�د كبرية من �لأ�شماك يف حو�س 
ميناء درنة �لبحري. ويرجح عميد بلدية 
قد  �ل�شبب  �أن  �لغيثي  �مل��ن��ع��م  ع��ب��د  درن���ة 
و�لتيار�ت  �لأي���ام  ه��ذه  �مل��ن��اخ  تقلب  يكون 
�ل��ق��وي��ة وت�����ش��رب �ل�����ش��رف �ل�����ش��ح��ي، ما 
د�خل  وجتمعها  �لأ���ش��م��اك  لختناق  �أدى 
�حلو�س. وحتى �للحظة مل يعتمد �ل�شبب 
�لرئي�شي لنفوق �لأ�شماك، وبانتظار نتائج 
جانبها،  م��ن  �لغيثي.  بح�شب  �لتحاليل، 
�أ�شدرت منظمة �لعلوم و�لأحياء �لبحرية 
�ملرجح  من  �أن��ه  فيه  ج��اء  بالو�قعة،  بيانا 
�أن يكون نفوق �لأ�شماك ناجما عن تلوث 

مياه حو�س ميناء درنة مبياه �ملجاري.

فيتامني هام يف اجل�صم نق�صه يوؤدي 
اإىل »�صرر ال ميكن اإ�صلحه« �ص 23

ويف �شباح �ليوم �لتايل مت عر�س �لفيلم مرة �أخرى على 
�جلميع، فكانت �ملجموعة �لتي �شمح لها باحللم �أقل توتر�ً 
وتقول  �لثانية.  للمرة  �لفيلم  روؤي���ة  م��ن  ملحوظ،  بقدر 

�لنظرية �إنهم تعاملو� يف �أحالمهم مع �أي قلق يتعلق به.
�إيقاظهم  �لذين مت  �لأ�شخا�س  �أن  �لدر��شات  �أظهرت  كما 
طو�ل  �إيجابية  �أك��ر  ق��در  على  ك��ان��و�  �أحالمهم  بعد  م��ن 
�لليل، وذلك لأن �ملخ يعمل �أثناء �لنوم على حماولة حلل 

�مل�شاكل.
�ل��ن��ف�����س بجامعة  ع��ل��م  �أ����ش���ت���اذ  ق����ال  �ل�������ش���ي���اق،  ه����ذ�  ويف 
هرتفورد�شاير �لربيطانية، بروفي�شور ريت�شارد فايت�شمان، 
�شنو�ت  ب�شع  قبل  �ل��ن��وم  بعلوم  �هتمامي  ب��د�ي��ة  "يف  �إن���ه 
عندما بد�أت �لكو�بي�س، كنت �أ�شتيقظ غارقاً يف عرق بارد، 

لأرى كائناً خميفاً يقف �أمام خز�نة مالب�شي".
وي�شتكمل حديثه قائاًل: "وبعد ذلك �حلدث بحو�يل عام 
�أن �لتقيت بخبري نوم عايل �ملكانة، دكتور  و�حد، ت�شادف 
كابو�شاً  �أو�ج��ه  كنت  �إذ�  عما  و�شاألته  �إدزيكوف�شكي.  كري�س 
�إرهاب  �شماه  ملا  �أتعر�س  كنت  �أنني  �أو���ش��ح  حيث  متكرر�ً، 

ليلي".
�لأحالم  م��ن  �لعك�س  على  �حلقيقي،  �لليلي  �ل��رع��ب  �إن 
من   2% ح��و�يل  يو�جهها  جميعاً،  ن��ر�ه��ا  �لتي  �ل�شيئة، 
يز�ل  ل  ي��ك��ون  �ل�شخ�س  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى  �لبالغني. 
�أو  �شر�خ  مع  مبحلقة،  بعيونه  فجاأة،  ينه�س  فقد  نائماً، 

�شعور بل�شع �لكرباج.
ومييل �لرعب �لليلي �إىل �أن يحدث خالل �ل�شاعات �لقليلة 

�لأوىل من �لليل، بينما نحن يف نوم عميق.
ويعتقد �لعلماء �أنها نتيجة ملحاولة �ملخ لالنتقال من �لنوم 
حالة  �إىل  �لأم��ر  بك  ينتهي  لذلك   - �ليقظة  �إىل  �لعميق 

غريبة مثل غيبوبة، �أي �أنك ل�شت م�شتيقظاً ول نائماً.
و�حلر�رة  و�لإج��ه��اد  �لتعب  �أن  �إىل  �لبحوث  ت�شري  كذلك 
و�ل�شطر�بات مثل �ل�شوء و�ل�شو�شاء ميكن �أن توؤدي يف 

�أغلب �لحتمالت �إىل جلب حالة �لرعب �لليلي.
�إل �أن هناك �أ�شياء ب�شيطة مثل �حلفاظ على برودة غرفة 
18 درج��ة مئوية، مع �إظالمها، وجتنب  �لنوم، يف ح��دود 
حجماً،  �أك��رب  �شرير  على  و�حل�����ش��ول  �ل�شميكة  �لأغ��ط��ي��ة 
ب�شكل  �مل�شكلة  ه��ذه  م��ن  �لتخل�س  على  ت�شاعد  �أن  ميكن 

نهائي.
يعد  مل  بالفعل  �أنه  موؤكد�ً  فايت�شمان  بروفي�شور  ويختتم 
بتنفيذ  �لتز�مه  بعدما  نومه  �أثناء  م�شاكل  �أي  من  يعاين 

ن�شائح دكتور كري�س.

هذا ما يح�صل لدماغنا
ل �شك �أن �حلرمان من �لنوم �شعب على جميع �مل�شتويات 
�أحياناً  �أن بع�س �لأعمال تتطلب  �إل  �لنف�شية و�جل�شدية، 
ليال دون نوم، كما �أن بع�س �لظروف �لطارئة ت�شطرنا يف 

�لكثري من �ملر�ت �إىل ق�شاء يوم كامل دون نوم.
تاأثري  ح��ول  #�لرنويج  يف  �أع�شاب  علماء  �أع��ده  تقرير  يف 
�ل�شهر على �ل�شحة، تو�شلو� �إىل نتائج "كارثية" ل �شيما 

يف "دماغنا".
 researchers �أورد موقع  ما  بح�شب  �لتفا�شيل،  ويف 
�لعلمي �شملت �لدر��شة �لتي ��شتند �إليها �لتقرير �ملذكور 
�ختبار�ت  م��ن  ل�شل�شلة  خ�شعو�  ج��ي��دة،  ب�شحٍة  �شاباً   ٢١
�لتي  ه��ي  �ل�شادة"،  "�لع�شلة  ي�شمى  م��ا  �نت�شار  ت�شوير 
على  �لتاأثري  وبالتايل  �جل�شم،  يف  �مل��اء  �نت�شار  �إىل  تحُ�شري 

�شحة �جلهاز �لع�شبي.

���ش��اع��ة ببع�س  مل����دة ٢٣  م�����ش��ت��ي��ق��ظ��ني  �مل��ت��ط��وع��ون  وظ����ل 
�لكحول،  ب��ا���ش��ت��ه��الك  ل��ه��م  ي�����ش��م��ح  �ل�������ش���روط، ح��ي��ث مل 
تناول  �لدر��شة، ول ميكنهم  �أثناء  �لنيكوتني  �أو  �لكافيني 

�أي �شيء قبل فح�س ت�شوير �نت�شار �لع�شلة �ل�شادة.

تغيريات هامة يف مادة بالدماغ
�ت هامة يف �ملادة �لبي�شاء د�خل  و�أ�شار �لتقرير �إىل تغيريحُّ

�لدماغ بعد ليلة من دون نوم.
من  �حلرمان  �أن  مفاده  ��شتنتاج  �إىل  �لعلماء  تو�شل  وقد 
�لنوم كان مرتبًطا بتدهور �شبكات �لت�شال د�خل �لدماغ.

وهي نتيجة ميكن لالن�شان �أن ي�شعر بها ب�شهولة بعد ليلة 
دون نوم، حيث يو�جه م�شكلة يف جمع �أفكاره �أو �لرتكيز.

وق���د ل��وح��ظ��ت ت��غ��ري�ت يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���دم���اغ، �شو�ء 
�جلبهي  �مل��ه��اد،  �ل��دم��اغ،  ج��ذع  �لثفني،  �جل�شم  غ��ط��اء  يف 

�ل�شدغي و�شبل �جلد�ري �لقذ�يل.
�إل �أن ما مل تو�شحه تلك �لدر��شة �و �لتقرير هو �لفرتة 
�أحد  �أن  �ل��رغ��م م��ن  �ل�����ش��رر. على  ي���دوم فيها ه��ذ�  �ل��ت��ي 
�مل�شاركني �لرئي�شيني يف �لتقرير قال "�إن �لآثار �ملحُفرت�شة 
على �ملادة �لبي�شاء من �حلرمان من �لنوم هي على �ملدى 
�لق�شري، وتختفي بعد ليلة و�حدة �أو ب�شع لياٍل من �لنوم 
�لطبيعي. ومع ذلك، ميكن �فرت��س �أن عدم كفاية �لنوم 
�ت ت�شتمر فرت�ت �أطول يف بّنية  �ملحُزمن قد يوؤدي �إىل تغيريحُ
�ل��دم��اغ. ه��ذ� �لف��رت����س ل ي���ز�ل بحاجة �إىل م��زي��د من 

�لتو�شيح."
�لعام )2017(، وجد  ه��ذ�  �شابق من  وق��ت  �أن��ه يف  يذكر 
باحثون يف �ل�شويد �أن ليلة و�حدة فقط دون نوم قد تغريرِ 

�ل�شاعات �لبيولوجية �خللوية للج�شم.

اأغرب الوظائف يف 
ق�صر امللكة اإليزابيث

ت����وف����ي����ت �مل����ل����ك����ة �ل���ربي���ط���ان���ي���ة 
ي���وم �خلمي�س  �ل��ث��ان��ي��ة  �إل��ي��ز�ب��ي��ث 
�حلكم  فرتة  بذلك  منهية  �ملا�شي 
�مللكة،  وكانت  �لتاريخ.  يف  �لأط��ول 
بقوة  متيل  وقر�ر�تها،  �شلوكها  يف 
بالإرث  وتتم�شك  �لتقاليد،  نحو 
�مللكي وتتقدم بحذر نحو �لتغيري.

ببع�س  �ملالكة  �لعائلة  و�حتفظت 
كونها  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى  �لتقاليد 
�لآن  �أح��د حتى  يفهم  غريبة، ومل 
���ش��ب��ب ����ش��ت��م��ر�ر وج��وده��م��ا، ومن 
�لغريبة  �ل��وظ��ائ��ف  ب��ع�����س  ب��ي��ن��ه��ا 
�لتي لن تعر عليها �شوى يف ق�شر 

باكنغهام.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي جم��م��وع��ة م��ن �أغ���رب 
�لر�حلة،  �مللكة  ق�شر  �لوظائف يف 

بح�شب �شحيفة �إنديا:
تقطيع �للحم �مل�شوي: هذ� �ملن�شب 
م����ت����و�رث وي��ن��ت��ق��ل د�خ������ل �أ����ش���رة 
�ألك�شندر  وي�شغل  �مل�شتوى،  رفيعة 
�لوقت  يف  �لوظيفة  ه��ذه  فيلدينغ 
�حلايل، حيث يقوم بتقطيع �للحم 
�مللكية  �ل�شو�ء  حفالت  يف  �مل�شوي 

و�ملنا�شبات �خلا�شة.
�مللكية:  �لطو�بع  حار�س جمموعة 
مل تظهر �مللكة على �لطو�بع فقط 
يف �ململكة �ملتحدة، بل حر�شت على 
جمعها �أي�شاً. ومت نقل �لعديد من 
�لقطع من �ملجموعة �لو��شعة من 
جدها وو�لدها، �للذين كانا قبلها 

جامعني متعط�شني للطو�بع. 
ي���ق���ود م����الح �مللكة  �مل��ل��ك��ة:  م����الح 
�ملالحني  م����ن   24 م����ن  ف���ري���ق���اً 
�إىل  �ملن�شب  ه��ذ�  وي��ع��ود  �مللكيني، 
�لتي  �لأوق����ات  �إىل  �ل�شنني،  مئات 
�ملالكة  �ل��ع��ائ��ل��ة  �أف������ر�د  ف��ي��ه��ا  ك���ان 
ب�شكل  �مل��ي��اه  طريق  ع��ن  ي�شافرون 
�مللكي  ل��ل��م��وق��ع  ووف����ق����اً  م���ت���ك���رر. 
�ل��ر���ش��م��ي، ل ت����ز�ل ه��ن��اك ق���و�رب 

حكومية على نهر �لتاميز.

وفاة الروائي االإ�صباين 
ال�صهري خافيري ماريا�س

تويف �أب��رز رو�ئ��ي يف �إ�شبانيا خالل 
�مل���ا����ش���ي، خافيري  �ل���ق���رن  ن�����ش��ف 
ماريا�س، عن عمر ناهز 70 عاما.

وت����������ويف خ����اف����ي����ري م�����اري�����ا������س يف 
من  تعافيه  ع���دم  �إث���ر  �مل�شت�شفى، 
ع����دوى يف �ل���رئ���ة، وف���ق م��ا ذكرت 
�إف  "�إي  �لإ�شبانية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة 
�إي". وملاريا�س �أكر من 15 رو�ية، 
ملقالته  وجم��م��وع��ات  وت��رج��م��ات 
�أ�شهر  �لأ�شبوعية، ومن  �ل�شحفية 
بالنكو"  ت���ان  "كور�زون  رو�ي���ات���ه 
و"تود��س  �لبيا�س"،  �شديد  "قلب 
�لأرو�ح"،  "جميع  �أملا�س"  ل����س 
و"مانانا �إن ل باتال بين�شا �إن مي" 

�ملعركة". �أثناء  غد  يف  "فكر 

كيف يحل العقل م�صاكلك اأثناء النوم؟

اأننا يف كثري من  اأثناء النوم، على الرغم من  نرى جميعًا الأحالم 
قد  كنا  اإذا  الأحللالم  نتذكر  ما  وعادة  تفا�صيلها.  نن�صى  الأحيان 

ا�صتيقظنا منها، اأو اأنها غريبة جدًا لدرجة اأنها توقظنا.
لعقلك،  املعالج  مبثابة  هللو  فاحللم  للقلق  يللدعللو  �للصلليء  ل  لكن 

ميل"  "ديلي  �صحيفة  وفللق 
الربيطانية.

واأو�لللللصلللللحلللللت درا�للللصللللة 
نتائجها  ن�صر  مت  رائلللدة، 

الللنللفلل�للصللي  اللللطلللب  جملللللللة  يف 
 ،Psychosomatic Medicine

متطوعني،  على  كئيب  فيلم  عر�ض  �صملت 
الدموي،  بالت�صريح  يتعلق 
خمترب  يف  ليلة  ق�صاء  قبل 

النوم.
اإيللقللاظ جمللمللوعللة، كلما  وجلللرى 

اإيقاظ املجموعة الأخرى،  بداأوا يف احللم، يف حني مت 
نف�ض عدد املرات، ولكن حدث ذلك بينما كانوا ل يحلمون.

�أط��ف��ال �حل��و�م��ل �مل�����ش��اب��ات ب�شكري �حلمل  �إن  ق��ال��ت در����ش��ة ج��دي��دة 
ب��ا���ش��ط��ر�ب نق�س �لن��ت��ب��اه وفرط  ل��الإ���ش��اب��ة  �أك���ر عر�شة  و�ل��ب��د�ن��ة 

�لن�شاط مقارنة مبن مل تعاين �أمهاتهم من �ل�شمنة.
ووفقاً ملوقع "ميديكال �إك�شربي�س"، مل يالحظ �لباحثون نف�س �لعالقة 
�إذ� كان مقد�ر  بني �شكري �حلمل وبني نق�س �لنتباه وفرط �لن�شاط 

�لوزن �لذي �كت�شبته �لأم �أثناء �حلمل �شمن �ملعّدل �لطبيعي.
�لدر��شة من م�شت�شفى  �مل�شرفة على  �لدكتورة فريونيكا برييا  وقالت 
�مل�شابات  �حل��و�م��ل  �أن  در��شتنا  "وجدت  بر�شلونة:  يف  تريي�شا  موتو� 
بال�شمنة و�شكري �حلمل لديهن �أطفال يعانون من ��شطر�بات نف�شية 

طويلة �لأمد مثل ��شطر�ب فرط �حلركة ونق�س �لنتباه".
�كت�شبت هوؤلء  �لعالقة عندما  "مل جند هذه  و�أ�شافت: 

�لن�شاء وزناً �شحياً �أثناء �حلمل".
ول����دو� لأمهات  1036 ط��ف��اًل  �ل��ب��ح��ث  ف��ري��ق  وف��ح�����س 

من   13% ت�شخي�س  ومت  �حل���م���ل،  ب�����ش��ك��ري  م�����ش��اب��ات 
�أبنائهن با�شطر�ب نق�س �لنتباه وفرط �لن�شاط.

وقالت برييا: "من �ملهم �أن ين�شح �لأطباء مر�شاهم باأهمية 
زيادة �لوزن ب�شكل �شحي �أثناء �حلمل".

ال�صكري والبدانة اأثناء احلمل 
يرتبطان بفرط ن�صاط الطفل
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�ش�ؤون حملية
يومّي 16 و18 �صبتمرب اجلاري

خدمات التعليم الدويل ت�صت�صيف اأول معر�س باالإمارات للدرا�صة يف اخلارج بعد اجلائحة 
املعر�س يتيح للطلب فر�صة التوا�صل املبا�صر مع ممثلي اأكرث من 100 جامعة من �صت دول

حا�صل على لقب بطل ال�صحة ملرتني

نادي �صيدات ال�صارقة  ي�صتعد للم�صاركة يف عطلة نهاية االأ�صبوع العاملية لل�صحة

متكن فريق طبي من م�صت�صفيي مدينة 
زايد ودملا من اإنقاد اأم وطفليها التواأم

جامعة االإمارات ت�صارك يف املنتدى الدويل للت�صال احلكومي 2022 يف دورته الـ 11

يف  عاملًيا  �ل��ر�ئ��دة  �ملوؤ�ش�شة  للتعليم،  بي  دي  �آي  �أعلنت 
معر�س  مو�عيد  عن  �ل��دويل،  �لتعليم  خدمات  جمال 
�لعام.  �ل��ذي ت�شت�شيفه مرتني يف  �لدر��شة يف �خل��ارج 
��رح��ب �مل��ع��ر���س لأول م��رة ب����زو�ره وج��ًه��ا ل��وج��ه بعد  يحُ
�لتو��شل  للحا�شرين  يتيح  مما  كوفيد19-  جائحة 
مع �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �لعاملية �لر�ئدة. يحُعد �ملعر�س 
ف��ر���ش��ة ر�ئ���ع���ة لل��ت��ق��اء �ل���ط���الب و�أول����ي����اء �أم���وره���م 
�أف�����ش��ل �جل��ام��ع��ات و�لكليات  ب����الإم����ار�ت م��ع مم��ث��ل��ي 
على  �لطالب  �شي�شاعد  كما  �لعامل،  �أنحاء  جميع  من 
��شتك�شاف �أف�شل �لوجهات �ملنا�شبة ل�شتكمال تعليمهم 

يف �خلارج.
بعد جناح معار�س �آي دي بي �ل�شابقة �لتي �أقيمت عرب 
هو  �ملعر�س  هذ�  �شيكون   ،2020 عام  منذ  �لإنرتنت 
�لأكرب من نوعه يف �لإمار�ت. �شيحُعقد يومّي 16 و 18 
�شبتمرب يف دبي و�أب��و ظبي، على �لتو�يل، من �ل�شاعة 
�شيحُتيح  جم��اين.  و�حل�شور  م�شاًء،   9 حتى  م�شاًء   3
�أكر  �ملعر�س للم�شاركني فر�شة �لتو��شل مع ممثلي 
من 100 جامعة من �أ�شرت�ليا و�ململكة �ملتحدة وكند� 

و�أيرلند� و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية ونيوزيلند�.
يعك�س �ملعر�س عودة �حلياة �إىل طبيعتها بعد جائحة 
متنوعة.  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ب���ر�م���ج  خ����الل  م���ن  كوفيد19- 
خدمة  ��شتخد�م  �حل��دث  ه��ذ�  يف  �ل��ط��الب  وي�شتطيع 
بي  دي  �آي  م��ن  �مل��ب��ت��ك��رة  �جل���دي���دة   FastLane

ل��ي��ت��م��ك��ن��و� م���ن ت��ل��ق��ي ع���رو����س م��ب��دئ��ي��ة ف���وري���ة من 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �لر�ئدة.

جميع  م��ن  �أ���ش��ل��ي��ة  ن�شخة  ب��اإح�����ش��ار  �ل��ط��الب  يحُن�شح 
�شجالتهم �لتعليمية ووثائق �إثبات �لهوية حتى يتمكن 
�ل�شتف�شار�ت  ع��ل��ى  �لإج���اب���ة  م��ن  �جل��ام��ع��ات  مم��ث��ل��و 

�ملحددة.
للتعّرف  خمتلفة  ن��دو�ت  يف  �مل�شاركة  للح�شور  ميكن 
�أكر على �ل�شروط �ملطلوبة للدر��شة يف �خلارج و�شري 
جل�شتني  يف  �مل�شاركة  ميكنهم  كما  باأكملها،  �لعملية 
من  م��دي��ن��ة  ك��ل  يف   IELTS Masterclass

�ل�شاعة 1 ظهًر� حتى �ل�شاعة 3 م�شاًء، ومن 7 م�شاًء 
وحتى 9 م�شاًء.

�لإقليمي  �ملدير  باتات�شاريا،  ر��شي  �ل�شيدة  ذكرت  وقد 
ملوؤ�ش�شة �آي دي بي للتعليم يف �لإم��ار�ت وعمان وقطر 
وتركيا وكاز�خ�شتان، �أن �ملوؤ�ش�شة تتطلع �إىل �لرتحيب 
�لتي  �ملعار�س  �إىل  �أمورهم جم��دًد�  و�أول��ي��اء  بالطالب 

تتطلب �حل�شور �شخ�شًيا.
�إىل  �لأن�شطة  "مع عودة  �ل�شيدة ر��شي قائلة:  وعّلقت 
طبيعتها يف عدة مناطق رئي�شية يف �لعامل، �شهدت �آي 
فيه  يعربون  �لطالب  بل  قرِ من  متجدًد�  طلًبا  بي  دي 
عن رغبتهم يف �لدر��شة باخلارج. وعلى �لرغم من �أن 
�جلائحة قد غرّيت تقبل �لطالب للتعليم باخلارج من 
�لعودة  �أن  �إل  �لإن��رتن��ت،  �لتجربة عرب  خ��الل خو�س 
خلو�س  حما�شهم  �أ�شعل  للحياة  �لطبيعي  �لنمط  �إىل 

جتربة �لدر��شة يف �خلارج �شخ�شًيا".
�ل��ع��امل قد  �أن �حل���دود ب��ني دول  "مبا  و�أ���ش��اف��ت قائلة 
مت �إعادة فتحها و�أ�شبح �ل�شفر �لآن متاًحا مرة �أخرى 
ل ��شتئناف �لف�شول باحلرم  و�أ�شبحت �جلامعات تحُف�شّ
خطو�ت  �ت��خ��اذ  ب�شهولة  ل��ل��ط��الب  مي��ك��ن  �جل��ام��ع��ي، 
ب��ي جاهز  �آي دي  �إن فريق  �ل��در����ش��ة يف �خل���ارج.  نحو 
للدر��شة  �لتخطيط  مر�حل  جميع  يف  �لطالب  لدعم 
باأكملها  ب��ال��ت��ج��رب��ة  ��شتمتاعهم  ل�شمان  �خل����ارج  يف 

وم�شاعدتهم يف �إمتام كل خطوة ب�شال�شة".

•• ال�شارقة- الفجر

بفعاليات  �لح��ت��ف��ال  �ل�����ش��ارق��ة  ���ش��ي��د�ت  ن���ادي  ي�شتعد 
 World لل�شحة  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  عطلة 
على  �لر�بعة  للمرة   Wellness Weekend
16 و17 و18 �شبتمرب �ملقبل، ويقدم  �لتو�يل تاريخ 
�لنادي خالل م�شاركته جمموعة و��شعة من �لأن�شطة 
وب���اق���ات مم��ي��زة م��ن �ل��ع��رو���س ب��ه��دف ت�شجيع �مل���ر�أة 
و�لنف�شية  �لبدنية  ب�شحتهم  �لهتمام  على  و�أطفالها 

وممار�شة �أ�شلوب حياة �أكر ن�شاطاً.
وق����د ح�����ش��د �ل����ن����ادي ع��ل��ى ل��ق��ب " ب��ط��ل �ل�����ش��ح��ة " 
�ل�شنوية  م�شاركاته  �إث��ر  �ل��ت��و�يل  على  �لثانية  لل�شنة 
�لعامل، و�نطلقت  �لتي تقام على م�شتوى  �لفعالية  يف 
لأول  لل�شحة  �لعاملية  �لأ���ش��ب��وع  نهاية  عطلة  فعالية 
بال�شحة  �لهتمام  للت�شجيع على  �شنو�ت   6 قبل  مرة 
�لنف�شية و�لبدنية. وت�شارك �لآن �أكر من 140 دولة 

يف �لحتفال �مل�شتمر ملدة 3 �أيام.
م��ن جهتها ذك���رت خ��ول��ة �ل�����ش��رك��ال م��دي��ر ع���ام نادي 
�شنوياً  �مل�شاركة  على  �لنادي  يحر�س  �ل�شارقة  �شيد�ت 
يف فعالية عطلة نهاية �لأ�شبوع �لعاملية لل�شحة وذلك 
�ن�شجاماً مع قيم �لنادي و�أهد�فه يف ت�شجيع �ل�شيد�ت 

من  �لإيجابية  يبعث  �أف�شل  حياة  �أ�شلوب  �إت��ب��اع  على 
خالل توفري �أن�شطة حيوية خالل �لفعالية.

هذه  يف  متو��شلتني  ملرتني  �ل��ن��ادي  ف��وز  �أن  و�أ���ش��اف��ت 

�لفعالية دليل على جهود �لنادي و�لتز�مه يف �مل�شاركة 
يف فعاليات �ل�شحة و�للياقة �لعاملية وذلك خللق وعي 
م�شتد�م باملمار�شات �لإيجابية ون�شر �لثقافة �ل�شحية 

وتعزيز مفاهيم �للياقة يف �ملجتمع.
عرو�س  ت��ق��دمي  يف  �ل��ن��ادي  م��ر�ف��ق  جميع  و�شت�شارك 
وخدمات متنوعة ومميزة خالل �لفرتة " 16 – 18 
عند  �إ�شافيني  �شهرين  على  �حل�شول  مثل  �شبتمرب 
�لت�شجيل يف ع�شوية �لنادي �ل�شنوية ومميز�ت �أخرى 

على ع�شوية �ل�شتة �أ�شهر.
وت�شجيعاً على �حلركة و�لن�شاط �شيقدم مركز �للياقة 
للياقة  وتقييماً  لالأجهزة  جمانياً  ��شتخد�ماً   180
�ل�شيد�ت �إىل جانب عرو�س على �لع�شوية مع مميز�ت 

�إ�شافية.
" �ملجمع  ���ش��ي��ق��دم  �ل��ل��ي��اق��ة  �أن�����ش��ط��ة  �إىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
وبوتيك   " �ل�����ش��ح��ي  دل����وك  منتجع   " و  �لريا�شي" 
�ملو�هب" عرو�س  مركز  للجمال" و" كولج  "�أوركيد 
نهاية  عطلة  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  متنوعة  خ��دم��ات  ع��ل��ى 

�لأ�شبوع �لعاملية لل�شحة.
كما و�شت�شارك فروع �لنادي ومر�فقها يف فعالية عطلة 
نهاية �لأ�شبوع �لعاملية بتقدمي عرو�س خا�شة للجمال 
و�لعناية بال�شعر و�لب�شرة �شمن مر�كز جوري للجمال 
�ل��ذي��د و�حل��م��ري��ة ف�شاًل ع��ن ع��رو���س باقة  يف فرعي 
بع�س �حل�ش�س �لريا�شية �ملقدمة من مر�كز �للياقة 

و�مل�شابح يف �لفروع. 

•• اأبوظبي- الفجر

�لتابع  ز�ي��د  مدينة  م�شت�شفى  م��ن  طبي  فريق  متكن 
مل�شت�شفيات �لظفرة وهي �إحدى من�شاآت �شركة "�شحة" 
وطفليها  �أم  �إن���ق���اذ  م��ن  دمل���ا  م�شت�شفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لر�شيعني، بعد �أن و�شلت حالة �لأم �إىل مرحلة حرجة 

يف م�شت�شفى دملا قبل �ملوعد �ملتوقع للولدة.
ح��ي��ث ت��ل��ق��ى م�����ش��ت�����ش��ف��ى م��دي��ن��ة ز�ي�����د �إخ�����ط�����ار�ً من 
م�شت�شفى دملا بوجود حالة حرجة لمر�أة عربية حامل 
مبكرة  ل���ولدة  قي�شرية  عملية  �إج���ر�ء  تتطلب  ب��ت��و�أم 
"خّدج"،  �لنمو  للطفلني غري مكتملي  ورعاية خا�شة 
وعلى �لفور قام طاقم طبي من م�شت�شفى مدينة ز�يد 
بال�شفر جو�ً �إىل جزيرة دملا بالتعاون مع �إد�رة �لطري�ن 

ب�شرطة �أبوظبي، حيث �أجرى �لطاقم �لطبي �لعملية 
بنجاح وبتوفيق �هلل مت �إنقاذ �لأم و�لطفلني وتبع ذلك 
�إع��د�د �لأجهزة �لطبية �لدقيقة �لتي �شاهمت يف نقل 
ل�شتكمال  ز�ي��د  مدينة  م�شت�شفى  �إىل  ج��و�ً  �لطفلني 

�لرعاية �لطبية لالأطفال غري مكتملي �لنمو.
�أو�شحت �إد�رة م�شت�شفيات �لظفرة باأن نظام �ل�شتدعاء 
مع  و�لتعاون  �لظفرة  م�شت�شفيات  يف  �ملتبع  و�لتاأهب 
و�شول  ف��ور  �شاهم  �أب��وظ��ب��ي،  ب�شرطة  �ل��ط��ري�ن  �إد�رة 

�ملعلومات يف �ل�شتجابة لهذه �حلالة يف وقت قيا�شي.
ب��اأن جن��اح هذه  �لظفرة  م�شت�شفيات  �إد�رة  �أك��دت  وكما 
م�شت�شفيات  جن���اح���ات  �شل�شلة  �إىل  ي�����ش��اف  �حل���ال���ة 
�لطبية يف  �لأط��ق��م  وك���ف���اء�ت  خ���ربة  بف�شل  �ل��ظ��ف��رة 

منطقة �لظفرة.

•• العني - الفجر

ت�شارك جامعة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
�أعمال "�ملنتدى �لدويل لالت�شال �حلكومي 
2022"  يف  �لفرتة من  26-29 �شبتمرب 
�جل�����اري، يف دورت����ه �حل���ادي���ة ع�����ش��ر، و�لذي 
�ل�شارقة،  حلكومة  �لإعالمي  �ملكتب  ينظمه 
من  نخبة  بح�شور  �ل�شارقة،  �إك�شبو  مبركز 
�لإع���الم  جم���ال  يف  و�ملتخ�ش�شني  �خل����رب�ء 
و�لت�شال �حلكومي من د�خل وخارج �لدولة، 
يف  �لدولية  �ملمار�شات  �أف�شل  تبني  ملناق�شة 
قطاع �لت�شال �حلكومي، و�مل�شاهمة يف بناء 
منظومة جديدة يف فكر �لت�شال �حلكومي 
ت�شتفيد منها �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�لعاملني 
يف ق���ط���اع �لت�������ش���ال، ل��ي�����س ف��ق��ط يف دول���ة 
�لإمار�ت و�ملنطقة �لعربية فح�شب، و�إمنا يف 
�لعامل �أي�شاً. وت�شارك جامعة �لإمار�ت هذ� 
�لعام بعدد من �جلل�شات �لنقا�شية حول �أبرز 
لل�شناعات  �مل�شتقبلية  و�لنظرة  �لجت��اه��ات 
�لإبد�عية، وم�شتقبل كليات �لإعالم، وتاأثري 
خمرجات  يف  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل 
�لتعليم ، وكيفية توظيف مهار�ت طلبة كليات 
حتقيق  يف  �ل�شامل  �مل��وظ��ف  ودور  �لإع����الم، 
��شرت�تيجيات �لت�شال �حلكومي، بالإ�شافة 
�إىل مناق�شة �لتحديات �لتي تو�جه قطاعات 
و�إد�ر�ت �لت�شال �ملوؤ�ش�شي يف جامعات �لدولة 
وبحث �شبل �لتعاون و�لتطوير بني موؤ�ش�شات 
�لدولة ومدر�ء وم�شوؤويل �لت�شال �ملوؤ�ش�شي 

�ل���دول���ة، ع���الوة ع��ل��ى �إطالقها  يف ج��ام��ع��ات 
م�شروعان مبتكر�ن يف جمال �لإعالم خالل 

�ملنتدى.     
�جلامعة  ت��ن��ظ��م  �مل���ن���ت���دى،  ه��ام�����س  وع���ل���ى 

�ملنتدى  مع  بال�شر�كة  �جلامعات"  "حتدي 
�ل��������دويل ل���الت�������ش���ال �حل����ك����وم����ي، وج���ائ���زة 
�أف�����ش��ل مبادرة  ل��الت�����ش��ال ح���ول  �ل�����ش��ارق��ة 
8 جامعات  ملوظفي �مل�شتقبل، حيث تتناف�س 

�لتحدي  ج��ائ��زة  على  للح�شول  �ل��دول��ة  يف 
ف��ي��ه��ا خالل  �ل��ف��ائ��زي��ن  �إع����الن  �شيتم  �ل��ت��ي 
تخ�شي�س  ومت  للمنتدى،  �خل��ت��ام��ي  �ل��ي��وم 
ج��و�ئ��ز م��ال��ي��ة ل��ل��ف��ائ��زي��ن ب��امل��ر�ك��ز �لثالثة 

�أل��ف دره��م للمركز   25 �لأوىل تقدر بقيمة 
�لفائز  ل��ل��ف��ري��ق  دره����م  �أل����ف  و20  �لأول، 
للفريق  دره����م  �أل����ف  �ل���ث���اين، و15  ب��امل��رك��ز 

�لفائز باملركز �لثالث.  

دبي اأوبرا تقّدم جمموعة رائعة من 
العرو�س والفعاليات خلل �صهر اأكتوبر

•• دبي- الفجر

�لأد�ئية،  للفنون  �لر�ئدة  ة  و�ملن�شّ �ملتاأّلقة  �لفّنية  �لعرو�س  د�ر  �أوب��ر�،  دبي 
�إذ  �أكتوبر،  �ملمّيزة من �لعرو�س و�لفعاليات خالل �شهر  �أعلنت عن باقتها 
ت�شت�شيف �لوجهة �لرتفيهّية �لأكر �شهرة يف �ملدينة برناجماً متنّوعاً من 

خم�شة عرو�س عاملية.
ت�شت�شيف دبي �أوبر� على مد�ر �شهر �أكتوبر جمموعة متنّوعة من �لعرو�س 
�ل�شتعر��شية و�ملو�شيقية �لأكر �شهرة حول �لعامل، و�لتي تنا�شب خمتلف 
�أذو�ق �شّكان وزّو�ر دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ومع جتاوز عدد زّو�رها 
حاجز �ملليون منذ �لفتتاح، تعّد دبي �أوبر� �إ�شافة نوعية ور�ئعة ملدينة دبي 
ملا تقّدمه من فر�شة ترفيهية ر�قية تدعم �مل�شهد �لفني و�لرتفيهي �ملزدهر 

يف �ملدينة.
كال�شيكيات �جلاز Jazz Classics  هو �أحد �لعرو�س �ملو�شيقية �ملمّيزة 
موؤّلفات عظماء عامل مو�شيقى �جلاز.  ر�ئعة من  من جمموعة  تت�شّ �لتي 
�أوب��ر� �لكربى يف ه��ذ� �حل��دث �خلا�س، باقة من  دب��ي  حيث �شتقّدم فرقة 
و�أريثا  فيتزجري�لد،  و�إي���ال  �شيناتر�،  ف��ر�ن��ك  مثل  �لفنانني  �أب���رز  �أع��م��ال 

فر�نكلني، ونينا �شيمون، ومايلز ديفي�س، ونات كينج كول.
ت�شّم فرقة دبي �أوبر� دبي �لكربى خم�شة وع�شرين من �أف�شل مو�شيقيي 
�جلاز يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي، لتكون 

�أم�شية حافلة باأنغام ل تحُن�شى. 
تقام �لعر�س �ملو�شيقي "كال�شيكيات �جلاز" يوم 1 �أكتوبر يف متام �ل�شاعة 

�لثامنة م�شاًء، وتبد�أ �أ�شعار �لتذ�كر من 150 درهماً �إمار�تياً. 
�ل�شهرية  �ل�شتعر��شية  �مل�شرحية  �أوب����ر�  دب��ي  م�شرح  خ�شبة  ت�شت�شيف 
ناجحتني  جولتني  بعد   ،Footloose the Musical "فوتلوز" 
�إىل فيلم  �مل�����ش��رح��ي  �ل��ع��ر���س  �إن����د، وي�شتند  وج��ول��ة ع��ل��ى م�����ش��ارح وي�����ش��ت 
خالل  م��ن  و�مل���رح  �ل�شباب  روح  ويج�ّشد  "فوتلوز"،  �ل�شهري  �لثمانينيات 
عر�س �أف�شل �ملو�هب �ملو�شيقية يف �ململكة �ملتحدة. �شوف ي�شتمتع �جلمهور 
بت�شميم �لرق�شات �حلديث، جنباً �إىل جنب مع �أحلى �أغنيات �لثمانينيات 

�لكال�شيكية، مع �لنجمني جيك كويكندن ود�رين د�ي.
يت�شمن �لربنامج خم�شة عرو�س للم�شرحية �لغنائية على مد�ر 4 �أيام من 
�خلام�س وحتى �لثامن من �أكتوبر يف متام �ل�شاعة �لثامنة م�شاًء مع عر�س 
�إ�شايف يف �ليوم �لأخري يف متام �ل�شاعة 2 م�شاًء، وتبد�أ �أ�شعار �لتذ�كر من 

�إمار�تي. درهم   275
"ر�شائل حّب من  �ل�شهري  �ملو�شيقّي  �ل��ذي حّققه حفله  �ملبهر  �لنجاح  بعد 
دم�شق" يف دبي �أوبر�، ومركز دبي �لتجاري �لعاملي، وم�شاركته �خلا�شة يف 
�إياد �لرمياوي  2020، يعود �مللحن �ملوهوب و�ملو�شيقي �مللهم  �إك�شبو دبي 
دبي  و�ح����دة يف  "ليلة  ب��ع��ن��و�ن  م��ذه��ل  مو�شيقي  ح��ف��ل  �أوب����ر� يف  دب���ي  �إىل 

�أوبر�" على م�شرح دبي �أوبر�.
�أكتوبر �ملقبل حلفل جديد  �إياد و�لأورك�شرت� مّرة �أخرى �إىل دبي يف  يعود 
بعنو�ن "ليلة و�حدة يف دبي �أوبر�" و�لتي �شتكون حتماً �أم�شية مو�شيقية ل 
تحُن�شى، وذلك يوم 15 �أكتوبر يف متام �لتا�شعة م�شاًء، وتبد�أ �أ�شعار �لتذ�كر 

من 195 درهماً �إمار�تياً.
�أغنيات  كامل  يت�شّمن  حفل  يف  دب��ي  �إىل   Travis تر�في�س  فرقة  تعود 
�ألبومها �لكال�شيكيThe Invisible Band ، �إىل م�شرح دبي �أوبر�، 
�ل���ذي حّقق  �لكال�شيكي  �لأل��ب��وم  �إط���الق  على  ع��ام��اً   20 �ح��ت��ف��اًل مب���رور 
�لروك  فرقة  لتقدم  �ملبيعات،  لأع��ل��ى  �لبالتينية  �لأ�شطو�نة  م���ّر�ت  �أرب���ع 
و  ،Sing مثل  جن��اح��اً  و�أك��ره��ا  �لأغ���اين  �أ�شهر  م��ن  نخبة  �لأ�شكتلندية 
Side، وFlowers In The Window. تاأخذ �لفرقة �ملو�شيقية 
�ملو�فق  �ملو�شيقي يوم �لثنني  �ملا�شي. يقام �حلفل  �إىل عبق  �لروك  ع�شاق 
17 �أكتوبر يف متام �ل�شاعة �لثامنة م�شاًء، وتبد�أ �أ�شعار �لتذ�كر من 240 

درهماً �إمار�تياً.
لوفاتها،  �ل�شّتني  �لذكرى  بياف يف  �إدي��ث  �لكبرية  للفنانة  موؤّثرة  يف حتّية 
  PIAF! Le Spectacle )ي�شطحب ��شتعر��س )بياف! لو �شبكتاكل
�جلماهري يف �حتفال مو�شيقّي بحياة �لنجمة �لفرن�شية وم�شريتها �ملهنية 
من خالل �أغانيها �لتي ل تحُن�شى، مبا يف ذلك  La Vie en Rose، و

.Mon Dieuو  ،Non-Je Ne Regrette Rien
وبدعم من موؤّثر�ت ب�شرّية ممتازة ت�شّم جمموعة من �ل�شور �لأر�شيفية 
و�مل��ح��ت��وى �ل��غ��ام��ر �ل���ذي ي�شتعر�س �أوق���ات���اً مم��ّي��زة م��ن ح��ي��اة ب��ي��اف، هذ� 
50 مدينة، مبا يف ذل��ك باري�س  �أك��ر من  �ل��ذي ط��اف يف  �لر�ئع  �لعر�س 
لال�شتعر��س  ح�شريني  عر�شني  �لربنامج  ويت�شمن  ونيويورك،   ولندن 
�ملو�شيقي، بتنظيم من جمموعة برودو�ي �إنرتتينمنت. وذلك يوم �ل�شبت 
�ملو�فق 22 �أكتوبر يف متام �ل�شاعة �لثالثة ع�شر�ً، و�ل�شاعة �لثامنة م�شاًء، 

وتبد�أ �أ�شعار �لتذ�كر من 295 درهماً �إمار�تياً.
ريفرد�ن�س - عر�س �لذكرى �خلام�شة و�لع�شرين "رق�س عاملي"

Riverdance - 25th Anniversary Show
هو �إنتاج جمّدد لال�شتعر��س �لذي حتّول �إىل ظاهرة يحتفل بها �لعامل يف 
جميع �أنحائه حيث حاز جائزة غر�مي ور�ّشخ �ل�شاعرية و�لقّوة و�لعاطفية 
�لتي يّت�شم بها �لرق�س �لإيرلندي �لتقليدي يف قالب ع�شري، مع �لإ�شاءة 
�حليوية  لإ�شفاء  و�لأزي���اء،  �مل�شرح  وت�شميم  �ل�شا�شات،  وعرو�س  �ملذهلة، 

على �لعر�س.
�أيام،  �أربعة  يت�شمن �لربنامج �شتة عرو�س للرق�س �لأيرلندي على مد�ر 
ت�شمل عر�شاً يف متام �ل�شاعة �لثامنة يف م�شاًء يف يومي 27و28 �أكتوبر، 
و عر�شني يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر�ً و�لثامنة م�شاًء يف يومي 29و30 

�أكتوبر، وتبد�أ �أ�شعار �لتذ�كر من 325 درهماً �إمار�تياً.
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لفيتامني B12 دور اأ�صا�صي يف العديد من املهام ال�صرورية 
للج�صم، بدءا من امل�صاعدة يف تكوين خاليا الدم احلمراء 

اإىل العناية بوظيفة اجلهاز الع�صبي املركزي.
ونظرا لأن نق�ض هذه املغذيات الرئي�صية ميكن اأن ي�صبب 
"�صررا ل ميكن اإ�صالحه"، فمن املهم اأن نكون قادرين على 

حتديد عالماته التحذيرية.

�لتغذية  وخبرية  موؤلفة  كوك�س،  بولني  وتقول 
�لوظيفية يف Wiley's Finest: " فيتامني 

�شحي. ع�شبي  لنظام  للغاية  مهم   B12
�إىل  ي���وؤدي  �أن  ميكن   B12 فيتامني  ونق�س   

�شرر ل رجعة فيه للجهاز �لع�شبي".
ونظر� لأن خماطر نق�س هذه �ملغذيات عالية، 
ف����اإن �ك��ت�����ش��اف �ل��ن��ق�����س ع��ل��ى �ل���ف���ور �أم����ر بالغ 

�لأهمية.
�أن  دون  ه��ذه �حلالة  تنتقل  �حل��ظ، ل  وحل�شن 
�أج��ر����س �لإن����ذ�ر، م��ع ظهور �أحد  ي��دق ج�شدك 

�لأعر��س يف �ل�شدر.
 B12 فيتامني  نق�س  �أن  من  كوك�س  وح��ذرت 
�شريع.  ن��ب�����س  م���ع���دل  م����ع  ي��ظ��ه��ر  �أن  مي���ك���ن 

و�شرحت: 
خاليا  نق�س  م��ن  �لأك�شجني  نق�س  "ب�شبب 
�ملزيد من  دف��ع  �ل��دم �حل��م��ر�ء، يحاول �جل�شم 
ي�����ش��ّرع من  م��ا  �ل���دم ح���ول �جل�����ش��م للتعوي�س، 

معدل �لنب�س".
�أن  �لوطنية  �ل�شحية  �خلدمات  هيئة  وتو�شح 

�ل��دم، و�لذي  �إىل فقر  ي��وؤدي  �أن  �لنق�س ميكن 
ميكن �أن يت�شبب لحقا يف م�شاعفات يف �لقلب 

و�لرئة.
قد  "�شديد�"،  �ل���دم  ف��ق��ر  ي�شبح  �أن  ومب��ج��رد 
"غري  �شريع  قلب  بنب�س  �أي�شا  �ل��ف��رد  ي�شاب 
�أن  من  �ل�شحية  �خلدمة  حت��ذر  كما  طبيعي". 

هذ� قد يوؤدي �إىل ق�شور يف �لقلب.
هناك  �ملت�شارعة،  �لقلب  ���ش��رب��ات  ج��ان��ب  و�إىل 
�أي�����ش��ا �أع��ر����س �أخ���رى يجب حت��دي��ده��ا حلالة 

نق�س �لفيتامني، مبا يف ذلك:
- م�شحة �شفر�ء �شاحبة على �لب�شرة

- �لتهاب �لل�شان و�حمر�ره 
- قرحة �لفم

- تنيمل ووخز يف �لأطر�ف
- تغيري�ت يف طريقة �مل�شي و�لتحرك

- روؤية م�شو�شة
- �لتهيج
- �لكاآبة

و�ل�شعور  �ل��ت��ف��ك��ري  ط���ري���ق���ة  يف  ت���غ���ي���ري�ت   -

و�لت�شرف
- تر�جع يف �لقدر�ت �لعقلية )�لذ�كرة و�لفهم 

و�حلكم(.
�أن ت�شبح �شديدة، ما  ونظر� لأن �حلالة ميكن 

يرتك �شرر� د�ئما، فمن �ملهم زيارة �لطبيب.
وت��ن�����س ه��ي��ئ��ة �خل����دم����ات �ل�����ش��ح��ي��ة ع��ل��ى �أن���ه 
�لدم  فقر  وعالج  ت�شخي�س  يتم  �أن  �ملهم  "من 
�لناجم عن نق�س فيتامني B12 �أو فقر �لدم 

�أ�شرع  يف  �لفوليك  حم�س  نق�س  ع��ن  �ل��ن��اج��م 
�لعديد من  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وق��ت ممكن. وعلى 
بع�س  �أن  �إل  �ل��ع��الج،  م��ع  تتح�شن  �لأع���ر�����س 
�مل�شاكل �لتي ت�شببها �حلالة ميكن �أن تكون غري 

قابلة لل�شفاء �إذ� تحُركت دون عالج"
فر�س  ز�دت  ع���الج،  دون  �حل��ال��ة  ��رك��ت  تحُ وكلما 

حدوث �شرر د�ئم.

فيتامني  نق�ض  مللن  البع�ض  يللعللاين  مللللاذا 
B12؟

يف ح���ني �أن����ك ق���د حت�����ش��ل ع��ل��ى م���ا ي��ك��ف��ي من 
B12 من خالل نظامك �لغذ�ئي، فقد ل يكون 
ج�شمك قادر� على �مت�شا�شه، وهو ما قد يكون 

�أحد �أ�شباب نق�شه.
�أن����ك ل  ب��ال�����ش��رورة  "لي�س  وت��و���ش��ح ك��وك�����س: 
B12 من  فيتامني  يكفي من  حت�شل على ما 
خالل نظامك �لغذ�ئي. هذ� يعتمد على مقد�ر 
ما ت�شتوعبه. ميكن �أن ميثل �لمت�شا�س حتديا 
يعانون  �لذين  �أولئك  وخا�شة  �لأف��ر�د،  لبع�س 

�مل��زم��ن��ة، مثل  �له�شمي  �جل��ه��از  �أم���ر�����س  م��ن 
متالزمة �لقولون �لع�شبي �أو �لد�ء �لبطني �أو 

نق�س حمو�شة �ملعدة".
و�أ�شافت: 

حمو�شة  من  عال  م�شتوى  �إىل  بحاجة  "نحن 
وهو   ،B12 ف��ي��ت��ام��ني  لم���ت�������ش���ا����س  �مل����ع����دة 
م��ا يفتقر �إل��ي��ه �ل��ع��دي��د م��ن ك��ب��ار �ل�����ش��ن. مع 
�ملعدة،  �أقل يف  �لعمر، ننتج حمو�شة  تقدمنا يف 

ما يجعل �لمت�شا�س �أكر �شعوبة".
وتابعت: "يحتاج ج�شمنا �أي�شا �إىل بروتني ناقل 

 ،B12 لمت�شا�س
ي�شمى �لعامل �لد�خلي. وتقليل حمو�شة �ملعدة 
يقلل من �لعو�مل �لد�خلية وبالتايل يقلل من 

."B12 مت�شا�س فيتامني�
�أن هناك بع�س  �أو�شح �خلبري  وحل�شن �حلظ، 
ت��زي��د م��ن حمو�شة  �أن  �ل��ت��ي مي��ك��ن  �لأط��ع��م��ة 
�مللفوف.  �ل���ت���ف���اح وخم���ل���ل  خ���ل  م��ث��ل  �ل��ب��ط��ن 
�لبيتني  مثل  �لطبيعية  "�ملكمالت  �أن  و�أ�شافت 

ميكن �أن ت�شاعد �أي�شا".

من املهم اأن نكون قادرين على حتديد عالماته التحذيرية

فيتامني هام يف اجل�صم نق�صه يوؤدي اإىل »�صرر ال ميكن اإ�صلحه«

كيفية اكت�صاب الع�صلت!

لتدريب  املللخللتلللللفللة  اللللطلللرق  هلللي  ملللا 
ع�صالتك؟

لن ندخل يف �لتدريبات �لفردية �لتي ميكنك 
من  خمتلفة  مناطق  لتدريب  ��شتخد�مها 
زيادة  كيفية  بفح�س  �شنقوم  لكن  ج�شمك، 

حجم ج�شمك. 
وي����ق����ول م�������درب �ل����ق����وة �خل����ب����ري و�مل�������درب 
�ل�شخ�شي، روغان �أولبورت، �إن هناك ثالثة 
�أنو�ع من �شفات �لقوة �لتي ميكنك �لتدرب 
�أق�شى  "هناك قوة ق�شوى،  عليها. ويقول: 
قدر ميكنك رفعه، و�لذي حتتاجه للتدريب 
ث���م هناك  م������ر�ت.  �إىل خ��م�����ش��ة  م���ن و�ح�����د 
ت�شخم يحدث عندما حتاول بن�شاط �إحد�ث 
منو �لأن�شجة وتطور �لأن�شجة. لهذ�، يجب 
م��رة. ثم هناك   12-6 تتدرب يف نطاق  �أن 
هي  و�ل��ت��ي  �لع�شلي،  �لتحمل  على  �ل��ق��درة 

 20 �إىل   12 م��ن  ي���رت�وح  ���ش��يء  �أي  �أ�شا�شا 
تكر�ر�.

�لنطاقات  جميع  يف  �لع�شالت  بناء  وميكن 
�ملختلفة.

 وم���ع ذل���ك، ع��ل��ى �ل��ن��ح��و �لأم���ث���ل، ي��ج��ب �أن 
-10 �أو  ثمانية،  �إىل  �شتة  غ�شون  يف  تعمل 

.20-12 �أو   ،12
�ل��ذي �شتق�شي فيه معظم   وه��ذ� هو �ملكان 

وقتك يف بناء �لع�شالت.
وه����ذ� م���دع���وم ب��ال��ب��ح��ث �مل��ن�����ش��ور يف جملة 
 Medicine and Science in

،Sports and Exercise
 و�لذي ين�س على �أنه "يتم حتقيق مكا�شب 
�أك�����رب ب�����ش��ك��ل م��ت��ز�ي��د م���ع �أح���ج���ام تدريب 
�لرجال  على  �أجريت  لدر��شة  وفقا  �أعلى"، 

�ملدربني على �ملقاومة.

الغذائي  النظام  يلعبه  الذي  الدور  ما 
يف اكت�صاب الع�صالت؟

يقول �ألبورت: "�لنظام �لغذ�ئي هو يف �لو�قع 
�لع�شالت. وما مل  �كت�شاب  �أهم جانب عند 
يكن لديك �ملو�د �خلام لبناء تلك �لع�شالت، 

فاإن �لتدريب وحده لن ينجح �أبد�".
�لربوتني  ب��ني  ت���و�زن  �إىل  ج�شمك  ويحتاج 
ب�شكل  ليعمل  و�ل��ك��رب��وه��ي��در�ت  و�ل���ده���ون 
ف����ع����ال، ول���ك���ن لك���ت�������ش���اب �ل���ع�������ش���الت بعد 
�لتدريب، يحتاج ج�شمك �إىل �لربوتني، وهو 
جمموعة من �لأحما�س �لأمينية �لأ�شا�شية 
�لأ�شا�شية  �ل��ل��ب��ن��ات  مب��ث��اب��ة  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي 

للع�شالت.
�ملنتجات  �لغذ�ئي  وت�شمل م�شادر �لربوتني 
�حل���ي���و�ن���ي���ة م���ث���ل �ل���ل���ح���وم �خل���ال���ي���ة من 
ومنتجات  و�ل��ب��ي�����س  و�لأ����ش���م���اك  �ل���ده���ون 
�لأل���ب���ان. ومي��ك��ن لأي ن���وع م��ن �ل��ل��ح��وم �أن 
يوفر �لربوتني، ولكن �للحوم غري �مل�شنعة 
�أف�شل  د�ئ��م��ا  �شتكون  �لأف�شل  �جل���ودة  ذ�ت 
مثل  �مل�شنعة  �لأط��ع��م��ة  م��ن  ل��ك  بالن�شبة 
و�ل��ت��ي غالبا ما  �ل��ربغ��ر،  �أو  �ملقلي  �ل��دج��اج 
تكون حمملة بامللح و�لدهون �مل�شبعة و�ملو�د 
�لأخ�����رى �مل��رت��ب��ط��ة ب���زي���ادة �ل����وزن ومر�س 

�ل�شكري.
�آكلي  م��ن  ت��ك��ون  �أن  لي�س عليك  ذل���ك،  وم��ع 
ميكن  �ل���ربوت���ني:  ع��ل��ى  للح�شول  �ل��ل��ح��وم 
و�ملك�شر�ت  و�ل��ب��ازلء  �لفا�شوليا  ت��وف��ر  �أن 
مثل  �ل�شويا،  ومنتجات  و�ل�شوفان  و�لبذور 

�لتوفو، هذه �لأحما�س �لأمينية �لأ�شا�شية، 
�أف�����ش��ل م�����ش��ح��وق ب���روت���ني من  �إىل ج��ان��ب 

�ملكمالت �لغذ�ئية.

يجب  التي  الربوتني  كمية  هي  ما  لكن 
اأن تاأكلها؟

�لإر���ش��ادي �جليد  "�لدليل  �أول��ب��ورت:  يقول 
حقا �لذي ��شتخدمته مع عمالئي هو غر�م 
�ل���ربوت���ني لكل  0.8 غ����ر�م، م��ن  �أو  و�ح����د، 

�شنتيمرت من �رتفاع �جل�شم". 
و�إذ� كنت تتطلع �إىل زيادة �لوزن عن طريق 
بناء �لع�شالت بطريقة �شحية وم�شتد�مة، 
فيجب عليك �لتاأكد من �أنك يف فائ�س من 
�ل�شعر�ت �حلر�رية. ول ينبغي �أن يكون هذ� 
�شريعة  �أط��ع��م��ة  جم��رد  �أو  خال�شا  بروتينا 
ولكن  �حلر�رية،  �ل�شعر�ت  لتكوين  �ملعاجلة 

ي��ج��ب �أل ت��ك��ون �أط��ع��م��ة ك��ام��ل��ة ج��ي��دة مثل 
�خل�شرو�ت و�حلبوب �لكاملة.

كم مرة يجب اأن ترفع اأوزانك؟
�أكرب  �أح���د  ل��ك  �ملنا�شب  �ل���وزن  �خ��ت��ي��ار  يعد 
�كت�شاب  حم��اول��ة  عند  �ملبتدئني  م�شكالت 
ك��ي��ف حت���دد م��ق��د�ر �لوزن  �إذن  �ل��ع�����ش��الت. 

�لذي يجب �أن ترفعه؟.
ي��ق��ول �أول���ب���ورت �إن���ه ي��ج��ب �أن ي��ك��ون لديك 
�لتمرين،  عند  �لعتبار  يف  تكر�ر"  "نطاق 
رفعه  مي��ك��ن��ك  وزن�����ا  �خ����رت   .10-8 م��ث��ل 
�لقيام  م��ن  تتمكن  وعندما  ع���د�ت.  لثماين 
بذلك ب�شكل مريح، وب�شورة جيدة، ميكنك 

�لنتقال �إىل ت�شعة تكر�ر�ت، ثم �إىل 10.
�أن  تعلم   ،10 �أد�ء  م��ن  تتمكن  �أن  ومب��ج��رد 

�لوقت حان لزيادة �لوزن.

يبحث اآلف الأ�صخا�ض عن معلومات ميكنهم ا�صتخدامها لتنمية ع�صالت اأكرب، اأو حت�صني اأداء رفع 
الأثقال، اأو الظهور مبظهر اأف�صل.

ومع ذلك، فاإن املعلومات لي�صت �صوى ن�صف املعركة: فهي تتطلب عمال �صاقا وتفانيا، �صواء يف �صالة الألعاب 
الريا�صية مع اآلت تدريب املقاومة ال�صاملة، اأو يف املنزل. و�صتعمل املزيد من الع�صالت على حت�صني قوتك 
اإبطاء  وحتى  الوزن،  لفقدان  بك  اخلا�ض  الغذائي  التمثيل  زيادة  على  و�صت�صاعدك  البدنية،  ولياقتك 

عملية ال�صمور الع�صلي املرتبط بالعمر.
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العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  207/2022/694 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/١- حممد ها�شم عبد�لعزيز بحر  -   جمهول حمل �لقامة
���س.م.ب )م( �لم��ار�ت )حاليا(  مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ميك�س )�ل�شرق �لو�شط( 

�شركة �مريكان �ك�شرب�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )�شابقا(
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )5٣4٢9.6٢( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  207/2022/5314 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/١- ماريا فرولوفا فرولوفا  -   جمهول حمل �لقامة

���س.م.ب )م( �لم��ار�ت )حاليا(  مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ميك�س )�ل�شرق �لو�شط( 
�شركة �مريكان �ك�شرب�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )�شابقا(

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )49054.4٢( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  207/2022/264 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/١- ح�شن بن �حمد بن علي �لبويدي  -   جمهول حمل �لقامة

���س.م.ب )م( �لم��ار�ت )حاليا(  مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ميك�س )�ل�شرق �لو�شط( 
�شركة �مريكان �ك�شرب�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )�شابقا(

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )١١67٢4( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  207/2022/5339 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/١- حممود �حمد ديب د�شا�س  -   جمهول حمل �لقامة
���س.م.ب )م( �لم��ار�ت )حاليا(  مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ميك�س )�ل�شرق �لو�شط( 

�شركة �مريكان �ك�شرب�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )�شابقا(
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )45٣9٣.79( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  207/2022/5211 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/١- �شمري حممد حمزه يون�س  -   جمهول حمل �لقامة

���س.م.ب )م( �لم��ار�ت )حاليا(  مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ميك�س )�ل�شرق �لو�شط( 
�شركة �مريكان �ك�شرب�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )�شابقا(

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )١٣6٣٣١.٣6( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 70021

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  207/2022/3477 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/١- فرزين يد�له عابدينى �بخو�ره  -   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س.م.ع
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )١٢٢606٢.87( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  207/2022/5702 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/١- حممد باهر ��شامه عدى  -   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س.م.ع
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )١١٣497.88( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  207/2022/5763 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/١- حممد علي قري�شي خالد فاروق قري�شي
جمهول حمل �لقامة

���س.م.ب )م( �لم��ار�ت )حاليا(  مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ميك�س )�ل�شرق �لو�شط( 
�شركة �مريكان �ك�شرب�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )�شابقا(

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )60٣60( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  207/2022/5210 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/١- جورندر بال �شينغ  -   جمهول حمل �لقامة
���س.م.ب )م( �لم��ار�ت )حاليا(  مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ميك�س )�ل�شرق �لو�شط( 

�شركة �مريكان �ك�شرب�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )�شابقا(
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )١0١٣65.04( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  207/2022/5341 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/١- �نطونى جو�س لوكا�س  -   جمهول حمل �لقامة

���س.م.ب )م( �لم��ار�ت )حاليا(  مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ميك�س )�ل�شرق �لو�شط( 
�شركة �مريكان �ك�شرب�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )�شابقا(

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )٢6950.8١( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  240/2022/68 تنفيذ احكام املركز املايل 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/١- �يه تي �ي ��س �شليو�شنز ليميتد  -   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ر��شي للتطوير �س.ذ.م.م
وميثله:علي م�شبح علي �شاحي

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
�لر�شوم  �شامل  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  درهم   )١055١94.99( وق��دره 
و�مل�شاريف.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 70197

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  207/2022/5765 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/١- ��شوينى كومار بوركوتوكي  -   جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ميك�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )م( �لمار�ت

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )9١١4٢.٣8( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4767/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم ٢٢9

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢0٢١/5859 �مر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)٢7586.٢5( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : �شركة عرب �خلليج للخر�شانه �جلاهزة �س.ذ.م.م
ت���اور - مكتب 40٢ - هاتف  ب��اي  ���ش��ارع م��ر����ش��ي در�ي���ف - بلو  �ل��ت��ج��اري -  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة دب��ي - �خلليج 

رقم:0445604١0 - فاك�س رقم:0445606٣١
�ملطلوب �إعالنهما : ١- رينو�س كو�شي ر�جان ٢- رينكو �نرتنا�شيونال ملقاولت �لبناء �س.ذ.م.م - �شفتهما 

: منفذ �شدهما
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)٢7586.٢5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5023/2022/209 تنفيذ عمايل 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم ١87
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢0٢٢/55٣١ عمايل جزئي ، ب�شد�د �ملبالغ 

�ملنفذ بها وقدرها )٣١٢80( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .
طالب �لتنفيذ : �جمد خان عزيز خان

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �بوهيل - ديره - دبي
�ملطلوب �إعالنه : ١- �شركة �شونهوجن و�جن للخدمات �لفنية  - �شفته : منفذ �شده

�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ  مو�شوع �لإعالن : قد 
به وقدره )٣١٢80.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اعالن عديل بالن�شر
 رقم )2022/150601(

�ملنذر:م�شرف �بوظبي �ل�شالمي
�ملنذر �ليهم:1- �شاميون جوزيف ر�نك 2- جاكى �وي�س ر�نك

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليهم ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره 657.623.27 درهم فقط �شتمائة و�شبعة 
ثالثني  خ��الل  لغ��ري  فل�شا  وع�شرين  و�شبعة  دره��م  وع�شرين  وثالثة  و�شتمائة  �ل��ف  وخم�شني 
يوما من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�شد�د خالل هذه �ملهلة فان �ملنذر يحق له �تخاذ كافة 
�ملديونية �ملرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع  بت�شوية  �لقانونية قبلكم للز�مكم  �لج��ر�ء�ت 
�لعقار رقم 2606 بالطابق رقم 26 مبنبى ذ� برج 1 �لبالغ م�شاحته 1.487.46 قدم مربع 
باملز�د  دبي  بامارة  �لر�بعة  �حلبية  112 مبنطقة  رقم  �لر���س  على قطعة   b1-72 و�ملو�قف 
�لعلني ��شتناد� لحكام �لقانون و�ملادتني 25 و 26 وما بعدها من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 

. �لخرى  �لقانونية  �ملنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  دبي  بامارة   2008 ل�شنة   14
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
MOJAU_2022- 0088044 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر 
�لبيع  يف  يرغب  باك�شتان  �جلن�شية   - �كرب  غالم  عبا�س  �ل�شيد:زهري  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتنازل عن 25 من ح�شته �لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�شيد:زي�شان عمر�ن �شيخ �شيخ عمر�ن ر��شيد 

- �جلن�شية �لهند.
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد:ظفر �شعيد عبد�لحد �ن�شاري - �جلن�شية باك�شتان يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن 25 من ح�شته �لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�شيد: زي�شان عمر�ن �شيخ �شيخ عمر�ن ر��شيد 
- �جلن�شية �لهند ، يف �لرخ�شة �مل�شماة )�لب�شرية خلدمات �لتو�شيل( تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب 

رخ�شة رقم 790778 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة - تعديالت �خرى
�شان  2013 يف  ل�شنة  رقم )4(  �لحتادي  �لقانون  �حكام   فقرة )5( من  �ملادة )14(  وعمالبن�س 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70626

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2898/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم ١85

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢0٢0/948 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )40560.77( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : �ل�شركة �لعربية �لمريكية للتكنولوجيا )�ر�متك(
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لكر�مة - بردبي - دبي - �شارع �م هرير - مبنى �لزمردة - �شقة �خلام�س 

�ل�شباغ يو�شف  عبد�لعزيز  �حمد  وميثله:منى   -b5٣
�ملطلوب �إعالنه : ١- ماركه هو�شبيتاليتي �س.ذ.م.م  - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)40560.77( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد جاويد نور حممد
اداء امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005443/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممد جاويد نور حممد 
�لعنو�ن:دبي )ح�شب ورقة �لتحري( �لهاتف:05566١758١ - 04٣686٣١١

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح �ملدعي �ملنفذ:�شوري�س 
ناير �ش�شيندر�ن - �جلن�شية هندي  ، يف �لق�شية �مل�شار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له 
�ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف :٢6986.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �عاله خالل )١5( يوما 
مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �لخطار  بهذ�  �عالنك/�إعالنكم  تاريخ  من 
باحل�شور �مام �ملحكمة �ملذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اداء امر    SHCFICICPL2021 /0001051 يف  الدعوى رقم

 - �س.ذ.م.م  �ملعادن  لتجارة  جلوبال  �يه  �ت�س  ��س  �ن  �شركة   / عليه  �ملحكوم   : �إىل 
�لعنو�ن:9٢٣١١١٢ 

يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم  �حلكم  ن�س 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح �شركة/�شمال �خلان لتجارة خردة �ملعادن ذ.م.م ، 
بالتايل نامر بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ خم�شون �لف درهم و�لزمتها 
بالفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا �عتبار� من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د 
�لقانونية ١5 يوما  �ملدة  بامل�شروفات - حكما غري قابال لال�شتئناف خالل  و�لزمتها 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002340 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد عثمان عبا�س - جمهول حمل �لقامة .
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/9/20 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
-  مكتب رقم  )مكتب  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  حمكمة عجمان �لحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد  �و  ( �شخ�شيا   6 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/6  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

اميان احمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002422 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : جميلة ح�شني - جمهول حمل �لقامة .
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/9/20 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
-  مكتب رقم  )مكتب  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  حمكمة عجمان �لحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد  �و  ( �شخ�شيا   6 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/6  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

اميان احمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002422 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد عبدي - جمهول حمل �لقامة .
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/9/20 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
-  مكتب رقم  )مكتب  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  حمكمة عجمان �لحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد  �و  ( �شخ�شيا   6 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/6  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

اميان احمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002796 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عمر با�شا عثمان حممد - جمهول حمل �لقامة .
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/9/20 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
-  مكتب رقم  )مكتب  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  حمكمة عجمان �لحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد  �و  ( �شخ�شيا   6 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/6  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

اميان احمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002419 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد بن عبد�هلل �لقرنا�س - جمهول حمل �لقامة .
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/9/20 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
-  مكتب رقم  )مكتب  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  حمكمة عجمان �لحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد  �و  ( �شخ�شيا   6 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/6  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

اميان احمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7991/2020/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم ١84

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لق�شية رقم ٣0/٢0١8 مركز دبي للتحكيم ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٢4.764.٢58.79( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : ميديكلينيك م�شت�شفى �ملدينة منطقة حرة ذ.م.م
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �م هرير �لثانية - مدينة دبي �لطبية - �شارع رقم ٢6 - 

مبنى بناية رقم ٣7
�ملطلوب �إعالنه : ١- كيلي للمقاولت �س.ذ.م.م  - �شفته: طالب �لتنفيذ

مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بقر�ر �شعادة قا�شي �لتنفيذ �ملوؤرخ ٢0٢٢/8/١9 وذلك للعلم 
مبا جاء فيه وتنفيذه )تخطر طالبة �لتنفيذ برد �ملبالغ �مل�شددة بالزيادة.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70448 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3499/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم ٢٢9
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢0٢١/7974 �مر �د�ء بالز�م �ملنفذ �شدها ب�شد�د 

مبلغ وقدره )٢76١٣7.9٣( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .
طالب �لتنفيذ : فان ري�س ميدل �إي�شت م.د.م.�س

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �ملنطقة �حلرة جلبل علي - مبنى مركز دبي لتجارة �ل�شاي - �شقة وحدة رقم 
DTTC-M-001 مكاين:٢56٣78609١

 - نوفيكوفا   �شفيتالنا  ملالكها  ح��رة  منطقة  موؤ�ش�شة  م.م.ح  �نرتنا�شيونال  ١-�ل��د�ري��ة   : �إعالنه  �ملطلوب 
�شفته: منفذ �شده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د   : �لإع���الن  مو�شوع 
وقدره )٢76١٣7.9٣( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70353 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 1679/2022/305 ا�شتئناف جتاري  

مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

لتنظيم  لوجني  �شركة   -٢ �ك�شب�شن  ميا  �شركة   -١/ �مل�شتاأنف �شدهما  �ىل 
بيبي  �شويت  �شركة   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل   - �ملعار�س 
ذ.م.م - وميثله:بدر حممد علي �لقرق - قد ��شتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�شادر 
-  وحددت  بتاريخ:٢١/7/٢0٢٢  �فال�س  �ج��ر�ء�ت  بالدعوى رقم 76/٢0٢١ 
لها جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق ٢0٢٢/9/١5 �ل�شاعة ١0.00 �شباحا بقاعة 
�لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
70021 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر 
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد:حممد مو�شى عبد�ملالك - �جلن�شية بنغالدي�س يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد:�شيد ممتاز �كربى - �جلن�شية �فغان�شتان 
يف �لرخ�شة �مل�شماه )حممد مو�شى ل�شالح �لدر�جات �لهو�ئية( تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب 
رخ�شة رقم 786237 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة - تعديالت �خرى:تغيري 
�لتجاري  �ل�شم  تغيري   - ذ.م.م  �لو�حد  �ل�شخ�س  �شركة  �ىل  خدمات  وكيل  من  �لقانوين  �ل�شكل 
 - ذ.م.م  �ملتحركة  �لهو�تف  لتجارة  �ىل:�ل�شفوح  �لهو�ئية  �لدر�جات  ل�شالح  مو�شى  من:حممد 
)�ل�شياكل(  �لهو�ئية  �لدر�جات  من:��شالح  �لتجاري  �لن�شاط  تعديل   - �لو�حد  �ل�شخ�س  �شركة 

�ىل:بيع �لهو�تف �ملتحركة - بالتجزئة ، بيع �ك�ش�شو�ر�ت ولو�زم �لهو�تف �ملتحركة - بالتجزئة
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه �تباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر 

 - كوتى  �لدين  حمي  �مبيل  نيليكابار  �لرحمن  �ل�شيد:�ر�شاد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ىل  100% وذلك  �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �لهند  �جلن�شية 
�ل�شيد:حممد ر�شاد كونات حمي �لدين كوتى كونات - �جلن�شية �لهند يف �لرخ�شة �مل�شماه 
)كافترييا جنمة �لف�شت( تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 607832 �ل�شادرة 

من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة - تعديالت �خرى تغيري وكيل خدمات.
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه �تباع �لجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - املحراب ملقاولت الملنيوم والزجاج ذ.م.م
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004652/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ملحر�ب ملقاولت �لملنيوم و�لزجاج ذ.م.م 
�ملنفذ:عمر  �ملدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  �ملرفق  �حلكم  �شدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث 
حممد �بر�هيم �ملو�شى �لنعيمي - �جلن�شية �لمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، يف �لق�شية �مل�شار 
ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا  �عاله،  �ليها 
�شامال  �لكلي  �ملجموع   : تنفيذه كالآتي  �ملطلوب   �ن �حلكم  ، ومبا  �ملحدد لذلك  �لر�شم 

�لر�شوم و�مل�شاريف :58976.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �عاله خالل )١5( يوما 
�ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �لخطار  بهذ�  �عالنك/�إعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شركة ايرو�س ل�شناعة م�شتلزمات 
التكييف ذ.م.م - منري بيال كافيتيل مونالكو لجنارا ابوبكر

اداء اأمر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003386/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �شركة �يرو�س ل�شناعة م�شتلزمات �لتكييف ذ.م.م - �لعنو�ن:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة �مارة عجمان 
�جلرف �ل�شناعية ١ رقم �لعقار 4 هاتف متحرك 050١٣٢55٣٢ - فاك�س:0674809٣١ - هاتف �ر�شي 06748١98٣ - 

info@erosacindustries.com
 منري بيال كافيتيل مونالكو لجنار� �بوبكر - �لعنو�ن:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة �مارة عجمان �جلرف �ل�شناعية ١ 

رقم �لعقار 4 هاتف متحرك 050١٣٢55٣٢ - فاك�س:0674809٣١ - هاتف �ر�شي 06748١98٣
info@erosacindustries.com 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح �ملدعي �ملنفذ:�شركة كنوف �ك�شيد �ن�شيولي�شن ذ.م.م  
، يف �لق�شية �مل�شار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف :644٣0.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �عاله خالل )١5( يوما من تاريخ �عالنك/�إعالنكم 
بهذ� �لخطار ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم - �ملو�فق - �ل�شاعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة، 

ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 70392
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ا�شرف حممود �شعد عبدالفتاح
املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005475/ 

بناية  �بو�شغارة   - �ل�شارقة  �لعنو�ن:�مارة   - عبد�لفتاح   �شعد  حممود  ��شرف   : عليه  �ملحكوم  �إىل 
�لر�شو�ن ١0٢ - هاتف 0544٢55٢5٢ - 06555٣٢9١

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح �ملدعي �ملنفذ:ر�مي حممد ح�شني 
عبد�لهادي - �جلن�شية �ردين  ، يف �لق�شية �مل�شار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : 

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف :٢5850.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �عاله خالل )١5( يوما من تاريخ 
 - يوم  جل�شة  بح�شور  مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف  �لخطار  بهذ�  �عالنك/�إعالنكم 
�ملو�فق - �ل�شاعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ورثة �شلطان ح�شني احمد احلمادي , ح�شني �شلطان 
ح�شني احمد احلمادي , مرمي �شلطان ح�شني احمد احلمادي , عبداهلل �شلطان ح�شني احمد احلمادي , �شالح 

�شلطان ح�شني احمد احلمادي , امينه �شلطان ح�شني احمد احلمادي, ماجد �شلطان ح�شني احمد احلمادي , 
حممد �شلطان ح�شني احمد احلمادي , هند �شلطان ح�شني احمد احلمادي , هبه �شلطان ح�شني احمد احلمادي , 

خديجة �شلطان ح�شني احمد احلمادي , ورثة فاطمة ابراهيم حمد زوجة �شلطان ح�شني احمد احلمادي
مدين  SHCEXCICIV-S2011  /M0002844 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

�إىل �ملحكوم عليه : ورثة �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي ، ح�شني �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي ، مرمي �شلطان ح�شني 
�حمد �حلمادي ، عبد�هلل �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي ، �شالح �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي ، �مينه �شلطان ح�شني 
�حمد �حلمادي، ماجد �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي ، حممد �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي ، هند �شلطان ح�شني 
�حمد �حلمادي ، هبه �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي ، خديجة �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي ، ورثة فاطمة �بر�هيم 

حمد زوجة �شلطان ح�شني �حمد �حلمادي 
�ملنفذ:�حمد حممد حممد عبده  �ملدعي  ل�شالح  �ملرفق �شوره عنه �شدك  بتاريخ:٢0٢٢/8/٢ قد �شدر �حلكم  �نه  حيث 
�ل�شريف null  ، يف �لق�شية �مل�شار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع 
�لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف :١١0٣000 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �عاله خالل )١5( يوما من تاريخ �عالنك/�إعالنكم 
بهذ� �لخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    AJCFICIPOR2022 /0001302 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / موؤ�ش�شة �لر��شد للعقار�ت - �لعنو�ن 949١864/
�حمد ر��شد حمد حممد �لكعبي - �لعنو�ن:949١865 

�أعاله ل�شالح /  �لدعوى بالرقم  بانه بتاريخ ٢0٢٢/7/5 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف  نحيطكم علما 
برج   ١004 �لوحدة  و�شر�ء  �لبيع  عقد  بف�شخ  �ملحكمة  حكمت  بالتايل   - �حلمادي  باقر  عبد�هلل  علي  ح�شن 
�لر��شد بالقطعة �شي ١9 مبدينة �لمار�ت بعجمان بني �ملدعي و�ملدعي عليها �لوىل و�لز�م �ملدعي عليها 
�لوىل ومالكها �لثاين/موؤ�ش�شة �لر��شد للعقار�ت ومالكها �حمد ر��شد حمد - باعتبارهما ذمة مالية و�حدة 
برد مبلغ )٢77.000( درهم مائتان و�شبعة و�شبعني �لف درهم للمدعي مع فائدة على �ملبلغ 6% ت�شري من 
درهم   )٢00.000( قدره  تعوي�س  بدفع  و�لز�مهما  �ل�شد�د  وحتى متام   ٢0٢٢/6/٢8 �لطلبات  تعديل  تاريخ 
مائتني �لف درهم للمدعي مع �لفائدة عليه 6% ت�شري من تاريخ �شريورة �حلكم نهائيا وحتى متام �ل�شد�د 
و�لز�مهما بالر�شوم و�مل�شروفات و�لفي درهم �تعاب حماماة - حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية 

٣0 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن بالن�شر باللغة العربية والجنليزية

للم�شتاأنف �شده للح�شور امام مكتب ادارة الدعوى
يف ال�شتئناف رقم:2022/1229  

بناء على طلب �مل�شتاأنف:�شركة د�ر �لتمويل �س.م.ع
�مل�شتاأنف �شده:بدر �لدين خان حممد نور �حمد خان - �جلن�شية �لهند
مبحكمة   1 رقم  �لدعوى  �د�رة  مكتب  �مام  باحل�شور  مكلف  �أنت 
مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �ل�شارقة  ��شتئناف 
�خلمي�س  يوم  وذلك  �مل�شتند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية 
بو�شفك  �عاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  يف  �ملو�فق:2022/9/15م 

م�شتاأنف �شده.  
مدير الدعوى 

    المارات العربية املتحدة  - وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

70392 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002800 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : نيهال خان كمال بلدي - جمهول حمل �لقامة .
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/9/20 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
-  مكتب رقم  )مكتب  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  حمكمة عجمان �لحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد  �و  ( �شخ�شيا   6 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/6  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

اميان احمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002338 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ع�شام حممد - جمهول حمل �لقامة .
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/9/26 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
-  مكتب رقم  )مكتب  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  حمكمة عجمان �لحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد  �و  ( �شخ�شيا   6 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/6  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

اميان احمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002824 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : دبيكا ر�جوين - جمهول حمل �لقامة .
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/9/19 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
-  مكتب رقم  )مكتب  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  حمكمة عجمان �لحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد  �و  ( �شخ�شيا   6 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/6  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

اميان احمد العو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 70533
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002724 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �شيخ عبد �ملجيد - جمهول حمل �لقامة .
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/9/28 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
-  مكتب رقم  )مكتب  �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  حمكمة عجمان �لحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد  �و  ( �شخ�شيا   8 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�شرة 
و�لجنليزية   �لعربية  باللغتني  ن�شر  �عالن  عليه.مالحظة  مدعي  بو�شفك 

حرر بتاريخ  2022/9/7  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

خلود �شامل ال�شويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  6019/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/١- في�شل حممد �شيالوي نيا  -   جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/تور�س لتاأجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )١0907.60( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  1854/2022/208 تنفيذ مدين 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/١- مايكال ر�مو�س  -   جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/تور�س لتاأجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )١04١4.57( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  5998/2022/207 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/١- هاي و�يز تيك لالن�شاء�ت �س.ذ.م.م  -   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/جوهرة �لنيل للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )4040١.١0( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3644/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم ١85
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 95/٢0٢١ جتاري م�شارف كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )٢١99٣١8٣.8١( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .
طالب �لتنفيذ : بنك �ل�شتثمار �س.م.ع

�ب��ر�ج رجال  �مل�شتقبل - مبنى  �شارع  دب��ي -  �لتجاري -  دب��ي - منطقة �خلليج  �م��ارة  ع��ن��و�ن��ه:�لم��ار�ت - 
�لعمال ��شبكت تاور - �شقة ٣40١ رقم مكاين:٢5٢7587٣4٣

���س.م.ح ٣- ريا�س جويدى  - �شفتهم: منفذ  بيال للمنا�شبات  ر�م��ي جويدي ٢-   -١ : �إعالنهم  �ملطلوب 
�شدهم

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )٢١99٣١8٣.8١(

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8118/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم ٢٢9

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢0٢١/١١77 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )١0٢4777.86( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : م�شرف �لهالل
 - �لتعليمية  دبي  ومنطقة  �شنرت  �لطو�ر  مركز  بجو�ر   - �لنهدة  �شارع   - �لق�شي�س   - دبي  عنو�نه:�مارة 

ت:044٢660٢4 -متحرك:050٢4٢9874 - رقم مكاين:٣7١٣695٣45
�ملطلوب �إعالنهما : ١- موؤ�ش�شة �شن ماك�س تكنولوجيز ٢- �ليك�س ��شريف  - �شفتهما: منفذ �شدهما

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )١0٢4777.86(

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 70021

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  918/2022/204 تنفيذ �شرعي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�شرعي �لزوجية رقم ٢١8
تاأييده  ومت  م�شلمني  نف�س  �ح��و�ل   ٢0١9/795 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
بال�شتئناف رق��م:9٣5/٢0١9 ��شتئناف �حو�ل �شخ�شية ومو�ريث و�ملميز بالطعن رقم ٣/٢0٢0 طعن �أحو�ل 

�شخ�شية  .
طالب �لتنفيذ : حممد �أ�شامة �شلطان �بر�هيم

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�شارقة - �ل�شارقة - �خلان - �شارع كورني�س �لبحرية - مبنى بناية �لربج �لول - 
�شقة ١٢0٢ - قناة �لق�شباء - بجانب بناية لتح�شيل مقابل حلويات �ل�شلطان

�ملطلوب �إعالنه : ١- مروه �حمد  - �شفته: منفذ �شده
�لدعوى رقم ٢0١9/795  �ل�شادر يف  �لدعوى ومو�شوعها تنفيذ �حلكم  �أق��ام عليك  : قد  �لإع��الن  مو�شوع 
و�ملميز  ومو�ريث  �شخ�شية  �حو�ل  ��شتئناف   9٣5/٢0١9 رقم  بال�شتئناف  تاأييده  نف�س م�شلمني ومت  �حو�ل 
بالطعن رقم ٣/٢0٢0 طعن �ح��و�ل �شخ�شية وح��ددت لها جل�شة يوم �ملو�فق - �ل�شاعة - يف مبنى �لحو�ل 
�ل�شخ�شية يف منطقة �لقرهود - فاأنت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:309/2022/20 جتاري كلي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �حلادية ع�شر رقم 854

مو�شوع �لدعوى : �ول:ت�شجيل �لدعوى و�عالن �ملدعي عليهما ب�شورة منها قانونا - ثانيا:�حلكم بانق�شاء وحل �ل�شركة �ملدعي 
عليها �لوىل )��شكل برو للتكنولوجيا - ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( لعدم حتقق �لغر�س �لذي من �جله مت تا�شي�شها ولعدم �شد�د ر�أ�س 
لت�شفيتها وفقا لحكام  �ملدعي عليها �لوىل  لل�شركة  ليكون م�شفيا  �ل��دور باجلدول  �مل�شفي �شاحب  بتعيني  ثالثا:�حلكم   - مالها 

�لقانون وعقد تاأ�شي�شها �ملوؤرخ يف ٢0٢١/١0/١١ - ر�بعا:�لز�م �ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:�شيكل �نفر� �شيليو�شنز �س.م.ح ب�شفتها �شريكا ب�شركة ��شكل برو للتكنولوجيا ذ.م.م بن�شبة %49

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �مارة دبي - منطقة بردبي - بوليفارد �ل�شيخ حممد بن ر��شد - رقم مكاين ٢609٢88١86- 
برج بوليفارد بالز� ٢ - مكتب رقم ١90٣

�ملطلوب �إعالنه :  ١- ��شكل برو للتكنولوجيا  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ول:ت�شجيل �لدعوى و�عالن �ملدعي عليهما ب�شورة منها قانونا - ثانيا:�حلكم 
بانق�شاء وحل �ل�شركة �ملدعي عليها �لوىل )��شكل برو للتكنولوجيا - ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( لعدم حتقق �لغر�س �لذي من �جله مت 
تا�شي�شها ولعدم �شد�د ر�أ�س مالها - ثالثا:�حلكم بتعيني �مل�شفي �شاحب �لدور باجلدول ليكون م�شفيا لل�شركة �ملدعي عليها �لوىل 
لت�شفيتها وفقا لحكام �لقانون وعقد تاأ�شي�شها �ملوؤرخ يف ٢0٢١/١0/١١ - ر�بعا:�لز�م �ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة - وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  ٢0٢٢/9/١9  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70545

العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  207/2020/3090 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/١- نويد �جنوم خالد خالد حممود  -   جمهول حمل �لقامة
���س.م.ب )م( �لم��ار�ت )حاليا(  مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ميك�س )�ل�شرق �لو�شط( 

�شركة �مريكان �ك�شرب�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )�شابقا(
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )٣0700( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13645 بتاريخ 2022/9/13 

اإعالن حم�شر حجز  بالن�شر 
  207/2020/2046 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/١- �ل�شركة �خلليجية لال�شتثمار�ت �لعامة �س.م.ع

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع

�مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  �عالنكم  ب���ت���اري���خ:١4/٢0٢١/١0  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
 Jumeirah Horizon  2 �خلا�شة وهي عبارة عن قطعة - رقم �لر���س ١١٢٢ / �ملبنى 
 Jumeirah �ملبنى   - �لر�بعة  �لرب�شاء جنوب  �ملنطقة   -  ١١76 �لر���س  )رق��م  بياناتها  �ر���س 
وقدره  �مل��ط��ال��ب��ة  قيمة  ح���دود  يف  وذل���ك  �ل��ر�ب��ع��ة  ج��ن��وب  �ل��رب���ش��اء  �ملنطقة   -  Horizon1

)١075٣٣6٣١.5١( درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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بالدورة  للفائزين  �مل�شورة  �لكتب  لالآد�ب”  �لإم��ار�ت  “موؤ�ش�شة  �أطلقت 
�لأو�شط  �ل�شرق  ملنطقة  �مل�شتقبل”  �أجيال  “�أ�شو�ت  �لأوىل من م�شابقة 
12 عاما من  �أع��و�م من كلباء و�شاير� توما�س   10 �شعود �أحمد �لكعبي 
�إجناز�  �لإم��ار�ت  �لنا�شئ يف دولة  �لأدب��ي  �مل�شهد  �ل�شارقة وبذلك ي�شجل 
ج��دي��د�.وت��ز�م��ن �إط����الق �ل��ك��ت��ب ع��امل��ي��ا م��ع �ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي مل��ح��و �لأمية 
�لتعليم وحقوق �لطفل  وذلك خالل �جتماع ح��و�ري حول �لعالقة بني 

و�ل�شتد�مة.
�لنو�يا  �شفرية  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  بنت  ح�شة  �ل�شيخة  وقالت 
كتاب  �أي  لن�شر  “ �لطريق   : �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ملنطقة  للمبادرة  �حل�شنة 

�شعب وطويل �إل �أن �لأطفال �لتزمو� بالعمل �جلاد �لذي �شقل مهار�تهم 
�إىل  �لو�شول  م��ن  ومكنهم  و�ط��الع��ا  معرفة  وز�ده���م  �لق�ش�س  �شرد  يف 

�إجناز�تهم �لر�ئعة ».
�إىل  به  يقومون  مبا  و�لإمي���ان  �ملثابرة  “ �أن   : ح�شة  �ل�شيخة  و�أ�شافت 
�لتنمية  باأهد�ف  �لآخرين  توعية  يف  وتفانيهم  و�شغفهم  فهمهم  جانب 
�أك��ر ما نحتاجه من قيم ومبادئ  ن�شر ق�ش�شهم  �مل�شتد�مة من خالل 
لدى �لأجيال �لقادمة “ .. معربة عن فخرها بهم وتطلعها �إىل روؤية ما 

هم ما�شون يف حتقيقه.
�لقانون  نظمه مركز  �ل��ذي   - �لتحاوري  �لجتماع  �مل�شاركون يف  وتناول 
�أجيال  “�أ�شو�ت  م��ب��ادرة  م��ع  ب��ال���ش��رت�ك  �مل�����ش��ت��د�م��ة  للتنمية  �ل����دويل 
�ليون�شكو  ملنظمة  �لكندية  �للجنة  مع  و�ل�شر�كة  لالأطفال  �مل�شتقبل” 
ومب�����ش��ارك��ة خ���رب�ء م��ن جامعة ك��ام��ربي��دج وج��ام��ع��ة مكغيل وع���دد من 
مو��شيع   - و�خل���رب�ء  و�مل��وج��ه��ني  و�ل�شباب  �لأط��ف��ال  و�ل��ق��ادة  �ملعلمني 
�مل�����ش��او�ة و�ل�����ش��ر�ك��ة ب��ني �لأج���ي���ال وح��ق��وق �ل��ط��ف��ل و�أه������د�ف �لتنمية 
كل  ق��ّدم  �لتحاوري  �لجتماع  يف  م�شاركتهم  وخ��الل  �لعاملية  �مل�شتد�مة 
باإطالق  �حتفال  كتبهما  من  مقاطع  توما�س  و�شاير�  �لكعبي  �شعود  من 
م�شابقة  هي  �مل�شتقبل  �أجيال  �أ�شو�ت  مبادرة  �أن  .يذكر  �لعاملية  �لن�شخة 
كتابة �نطلقت لتعزيز �لوعي بال�شتد�مة و�أهد�ف �تفاقية �لأمم �ملتحدة 
�مل�شابقة  ل��الآد�ب على تنظيم  �لإم��ار�ت  حلقوق �لطفل.وت�شرف موؤ�ش�شة 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  بنت  ح�شة  �ل�شيخة  ع��ن  نيابة  �لإقليمية 

�شفرية �لنو�يا �حل�شنة للمبادرة ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط.
و�شتحتفي �ملبادرة بالفائزين يف دورة 2022 �شمن حفل خا�س لتوزيع 
�أي�شا  �لح��ت��ف��ال  ه��ذ�  �شي�شكل  حيث  �جل���اري  �شبتمرب   25 يف  �جل��و�ئ��ز 
�لنطالقة �لر�شمية للدورة �لتالية من �مل�شابقة وبدء ��شتقبال �مل�شاركات 
من كافة �لأطفال �ملقيمني يف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
و�لذين ترت�وح �أعمارهم بني 8 و12 عاما.وت�شرتط �مل�شابقة �أن يرت�وح 
و�أن  كلمة  و1500   600 بني  للم�شابقة  �ملقدمة  �لق�ش�س  كلمات  عدد 
تكون باللغة �لعربية �أو �لإجنليزية كما يجب �أن تركز ق�ش�س �ملغامر�ت 
�لكتاب  �آم��ال  و�أن تعك�س  �مل�شتد�مة وحقوق �لطفل  �لتنمية  �أه��د�ف  على 

�ل�شغار و�أحالمهم وتطلعاتهم مل�شتقبل م�شتد�م.

»اأ�صوات اأجيال امل�صتقبل« تطلق االأعمال 
االإبداعية للكتاب ال�صغار يف االإمارات

•• بر�شلونة- الفجر:

رئي�شة  �لقا�شمي،  ب��دور  �ل�شيخة  �أك���دت 
�لعتماد  �أن  للنا�شرين،  �ل��دويل  �لحت��اد 
و�لتكنولوجيا  �لرقمّية  �لتقنيات  على 
م�شار�ً  يعد  �لن�شر مل  �حلديثة يف قطاع 
ل�شتد�مة  ���ش��رورًة  ب��ات  و�إمن��ا  �ختيارياً، 
م�شريًة  �أ�شو�قه،  تّو�شع  و�شمان  �لقطاع، 
�لعامل  ن���ا����ش���رو  ي��ن��ظ��ر  �أن  �أه���م���ي���ة  �إىل 
“جائحة  فر�شتها  �ل��ت��ي  �مل��ت��غ��رّي�ت  �إىل 
باعتبارها در�شاً ملرحلة جديدة  كورونا” 

يف �شناعة �لكتاب.
فعاليات  يف  م�شاركتها  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
“�إيديتا”  منتدى  م��ن  �ل�شابعة  �ل���دورة 
�لذي �أقيم يف مدينة بر�شلونة �لإ�شبانية 
ون��اق�����س �ل��ت��ح��دي��ات و�ل��ف��ر���س يف عامل 

�لكتب و�لن�شر، 
وذلك �شمن جولة لها يف �شبه �جلزيرة 
�لأيبريية، ت�شمنت زيارة معر�س ل�شبونة 
�لدويل للكتاب، ولقاء�ت مع قادة �شناعة 
�لن�شر، �طلعت فيها على �لتحديات �لتي 
و�لربتغال،  �إ�شبانيا  يف  �لنا�شرين  تو�جه 
يف  للم�شاهمة  �أمامهم  �ملتاحة  و�لفر�س 

منو �أ�شو�ق �لن�شر �لأوروبية و�لعاملية. 
�أمام  كلمتها  بدور يف  �ل�شيخة  و�أو�شحت 
روؤي��ت��ه��ا يف قيادة  ب��امل��ن��ت��دى،  �مل�����ش��ارك��ني 
�لن�شر م��ن خالل  ب��ق��ط��اع  ن��وع��ي  حت���ّول 
�ل����دويل  �لحت������اد  “�أكادميية  م����ب����ادرة 

لفتًة �إىل �أن دمج �لو�شائل  للنا�شرين”، 
�ل��رق��م��ي��ة و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ا���ش��رة يف 
�آليات عمل �لنا�شرين من �شاأنه �أن يفتح 
�إير�د�ت  ويوفر  �أمامهم،  جديدة  �أ�شو�قاً 
��شطر�بات  �أي  م���ن  حت���د  م�����ش��ت��د�م��ة 

حمتملة يف �شال�شل �لتوريد.
ودع����ت �ل�����ش��ي��خ��ة ب����دور �ل��ن��ا���ش��ري��ن �إىل 
�أع��م��ال��ه��م بني  حتقيق �ل��ت��و�زن يف ن��ظ��ام 
�لقر�ء،  م��ع  �ل��ت��ف��اع��ل  يف  �ل��ن��ا���ش��ر  مهمة 
يف  �حلديثة  �لتكنولوجيا  توظيف  وب��ني 
�لعتماد  �أن  موؤكدًة  للجمهور،  �لو�شول 
�شي�شع  �لرقمية  �خل��ي��ار�ت  على  �ملفرط 
�إمت���ام مهامهم  �أم���ام  عر�قيل وحت��دي��ات 

و�أدو�رهم �لأ�شا�شية.
وحت�����دث�����ت رئ���ي�������ش���ة �لحت���������اد �ل������دويل 
ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن ع��ن �أه��م��ي��ة �ل���ش��ت��ف��ادة من 
�لدرو�س �جلماعية �لتي فر�شتها جائحة 
كورونا حلماية �لنا�شرين و�لكّتاب وجميع 
�ل��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع �ل��ن�����ش��ر م���ن خالل 
و�مللكية  و�لتوزيع  �لن�شر  حقوق  قو�نني 
توظيف  �إىل  �لنا�شرين  د�عيًة  �لفكرية، 
ك��اف��ة �مل�����و�رد �مل��ت��اح��ة �أم��ام��ه��م حلماية 

حقوقهم و�شمان جناح �أعمالهم.
و�أك�����دت �ل�����ش��ي��خ��ة ب����دور �ل��ق��ا���ش��م��ي على 
�لتز�م �لحتاد �لدويل للنا�شرين بالعمل 
و�حلكومات  �ل��ن��ا���ش��ري��ن  ج��م��ع��ي��ات  م���ع 
ملو��شلة دعم هذه �لق�شية �إىل �أن تتو�فق 
�ملبادئ  مع  و�لدولية  �ملحلية  �ل�شيا�شات 

�لن�شر  حقوق  قو�نني  حلماية  �لأ�شا�شية 
و�لتوزيع و�مللكية �لفكرية،

 م�شريًة �إىل �أهمية �إ�شر�ك �لقر�ء يف هذه 
بحجم  �ل��وع��ي  ن�شر  خ��الل  م��ن  �لعملية 
�لرقمية  �لقر�شنة  �لذي حتدثه  �ل�شرر 

على م�شتقبل �شناعة �لن�شر كاملة.
�لحتاد  رئي�شة  رحبت  كلمتها،  ختام  ويف 
�ملو�شم  ب��ان��ط��الق  ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن  �ل������دويل 

�جلديد ملعار�س �لكتب،
 م�����ش��ج��ع��ًة �حل�������ش���ور ع��ل��ى ت��ع��زي��ز روح 
للنا�شرين،  �ل��دويل  �لحت��اد  �لتعاون مع 
وم���وج���ه���ًة ل��ه��م �ل���دع���وة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
و�لثالثني  �لثالث  �لنا�شرين”  “موؤمتر 
يف  باإندوني�شيا  جاكرتا  يف  �شيعقد  �ل��ذي 

نوفمرب �ملقبل.
وك���ان���ت �ل�����ش��ي��خ��ة ب�����دور �ل��ق��ا���ش��م��ي قد 
�جلزيرة  �شبه  يف  جولتها  خ��الل  �لتقت 

�لإيبريية،
�لربتغالية  “�جلمعية  ع���ن  مب��م��ث��ل��ني   
ملناق�شة  �لكتب”،  وب��ائ��ع��ي  ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن 
�أح����������دث م�������ب�������ادر�ت �لحت����������اد �ل�������دويل 

للنا�شرين، 
�ل��ف��ر���ش��ة للقاء  ت��ل��ك  و�����ش���ت���ف���ادت م���ن 
�ل��ن��ا���ش��ري��ن �مل��ح��ل��ي��ني خ����الل ج���ول���ة يف 
للكتاب”،  �ل�����دويل  ل�����ش��ب��ون��ة  “معر�س 
لتنظيم  ع����اد  و�ل�����ذي   ،97 �ل�����  ب���دورت���ه 
فعالياته للمرة �لأوىل منذ �لإعالن عن 

جائحة كورونا.

خالل م�صاركتها يف معر�ض ل�صبونة للكتاب ومنتدى »اإيديتا« برب�صلونة

بدور القا�صمي توؤكد على اأهمية اال�صتفادة من التقنيات 
الرقمية لفتح اأ�صواق جديدة ل�صناعة الن�صر العاملية

عيد الفرج
ل �أحبذ �لكتابة عن �أ�شخا�س يف مقالتي ولكن �ملو�شيقار عيد �لفرج 
�ل�شعبية  �لفنون  �لثقافية  وبالأخ�س يف  ن��ادرة يف هويتنا  حالة فنية 
و�ملو�شيقى �ل�شعبية، �لأ�شتاذ عيد �لفرج ملحن ومطرب وفنان �شعبي 
)�آه  �أغنية  مثل  كمطرب  �لفنية  �لأعمال  من  �لعديد  ومو�شيقار  له 
يا ويلي( و�أغنية )مني ر�شالة( و)�إقري �حلروف �للي فيها(  و�أغنية 
�لعربي  �لوطن  �أ�شهر فناين  للعديد من  �ل�شفر( وحلن  )تعبت من 
�لت�شويرية  �ملو�شيقى  عن  و�شع  ف�شاًل  و�أ�شالة  عبده  حممد  مثل 

�مل�����ش��ل�����ش��الت م��ث��ل حاير  ل���ت���رت�ت 
)�إليكم  �لكويتي  و�مل�شل�شل  طاير 
وحل������ن  �لعديد  �ل���ت���ح���ي���ة(،  م����ع 
�لوطنية،  �لأع��ي��اد  �أوب��ري��ت��ات  م��ن 
جلائزة  ح�����ش��ول��ه  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
جمال  يف  �ل���ت���ق���دي���ري���ة  �ل�����دول�����ة 
عام  )فرع  �ملو�شيقى(  �لأد�ء  فنون 
له  �ملغفور  بتكرميه  وقام   2006
خليفة  �ل�شيخ  تعاىل-  �هلل  -ب���اإذن 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

 �آنذ�ك. 
�لذ�تية  �ل�شرية  عن  حتدثت  و�إن 
لأن  �شيطول،  فاحلديث  و�لألقاب 

�لأهم من هذ� كله باأن �لأ�شتاذ عيد �لفرج  موؤ�ش�س لأجيال من �ل�شباب 
مم��ن ي��ق��ودون �حل��رك��ة �لفنية يف دول��ة �لإم����ار�ت يف �ل��وق��ت �حلايل 
�شو�ء يف جمال  �ملو�شيقى �أول �لفنون �ل�شعبية، فقد قام �لأ�شتاذ عيد 
ل��وز�رة  �لثقافة  �لتابعة  �ل�شعبية  للفنون  �لوطنية  �لفرقة  بتاأ�شي�س 
)وز�رة �لإعالم �شابقاً( عام 1985 وجالت هذه �لفرقة جميع �أنحاء 
�لر�ئعة، ومل  �ل�شعبية  �ل�شعوب برت�ثنا  وفنوننا  لتحُعرف  �لعامل  دول 
لتمثل  للمو�شيقى  �لوطنية  �لفرقة  بتاأ�شي�س  قام  فقد  بذلك  يكتفرِ 
�لدولة �أي�شاً يف  جمال �ملو�شيقى وفيها نخبة من �ل�شباب �لإمار�تيني 
ع��ازف��ني و�إي��ق��اع��ي��ني وم��ط��رب��ني، و�أح��ي��ت ه��ذه �ل��ف��رق��ة �ل��ع��دي��د من 
�لبارحة  ليلة  كانت  �آخرها  وخارجها،  �لدولة  د�خ��ل  �شو�ء   �حلفالت 
و�لعديد من  نورة  �لكعبي،  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��رة  بح�شور معايل 
�لقياد�ت يف جمال �لثقافة و�لفنون وح�شد من �جلمهور من حمبي 

�ملو�شيقى �ل�شعبية  �لأ�شيلة. 
يف  و�لفنون  �ل��رت�ث  لإد�رة  مدير�ً  كان  عندما  �لفرج  عيد  فالأ�شتاذ 
من  جمال  �لإمار�تيني  لدر��شة  �ل�شباب  ي�شجع  كان  �لثقافة،  وز�رة 
مع  بالتعاون  �بتعاثهم  على  يحُ�شر  وك��ان  و�لفنون  �ل���رت�ث  جم��الت 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم، ففكر  �لأ�شتاذ عيد فكر تاأ�شي�شي لأجيال من 
�ملبدعني كاًل يف جماله �لفني، لأنه يوؤمن باأن هذه �لأجيال هي من 
 �شتكمل �مل�شرية وحتمل ر�ية �لثقافة ، فقليل من �لفنانني ممن جتد 
�أو  مركز يحُخرج مبدعني من  لديهم فكر �لتاأ�شي�س من خالل �شرح 
�أن يكت�شف موهبته يهتم بكيفية  �لفنانني مبجرد  �ل�شباب، فمعظم 
بروز �شخ�شه و�شهرته  ، ففكر �ملو�شيقار عيد �لفرج فكر خمتلف فهو 
يحمل فكر�ً تاأ�شي�شياً و�ليوم يجني �لثمار بوجود معظم تالمذته يف 
�أطال �هلل يف عمرك يا بو �شلطان و�أد�م   ،  �ل�شاحة �لفنية �لإمار�تية 

عليك �ل�شحة و�لعافية. 
�صعيد الزعابي  

و�لن�شر  للطباعة  �لإب�����د�ع  �شعلة  د�ر  ع��ن  ���ش��در 
و�لرو�ئي  �ل�شحفي  للكاتب  �ملقهى«،  »على  كتاب 
لفتات  عن  عبارة  وهو  �حلجار،  �شلطان  �مل�شري 
نرّية مكّثفة و�شادمة حتمل مو��شيع �جتماعية 
و�شيا�شّية وثقافّية من و�قع حياة �لإن�شان �لعربي 

وتطّلعاته.
ق�������ّدم ل���ل���ك���ت���اب، �ل�������ش���ح���ف���ي و�لأدي������������ب حممد 
عبد�ل�شميع يو�شف، ملقياً �ل�شوء على مو��شيعه 
�لتي  �لنا�شجة  و�خل��ال���ش��ة  و�أف���ك���اره،  و�أ���ش��ل��وب��ه 
�إعادة  خ��الل  م��ن  �حل��ج��ار  �لكاتب  �إّي��اه��ا  مينحنا 
�إن��ت��اج �لأف��ك��ار ب��روؤى فل�شفّية ووع��اء �أدب��ي جميل 
�ل�شرعة  �لقارئ يف زم��ن  �أو ثقيل على  ��ل  غري ممحُ
�ملجتمعات  تعانيها  �ل��ت��ي  و�ل��رق��م��ي��ة  �لت�����ش��ال��ّي��ة 

�لعربّية يف �أكر من مو�شوع.
مقطوعات  ه��ي  �ل��ك��ت��اب  م����اّدة  �أّن  ي��و���ش��ف  ور�أى 
تنّبه  م��ك��رورة  غ��ري  مغايرة  ق��ف��الت  على  ت�شتمل 
�لالئق  بتقديرنا  وتهتّم  �أخطائنا وعو�طفنا  على 

للذ�ت.
على  ومهّم  عري�س  عنو�ن  هو  »�ملقهى«  �إّن  وق��ال 
�شاخرة  �شحنات  من  يوّلده  مبا  �لأدب���ي،  �مل�شتوى 
للكّتاب و�لأدباء و�شعر�ء �لر�شيف »مع كّل �شحبة 
و�لأفكار  ��َك��م  �حلرِ فيها  تن�شاب  حم���اورة  �أو  نف�س 
و�للغة �ملو�ّشاة بقم�شان �ملعنى من �لكالم �ل�شاحر 

و�لعفوي«
لتوؤّكد  ج���اءت  �ل��ك��ت��اب  ت�شمّية  �أّن  ي��و���ش��ف  ور�أى 
�لنخبة  �أدب  �أو  �ل�������ش���اخ���ر  ل�������الأدب  جم����اورت����ه 
يف  �حلياة  ثقل  من  يتخففون  �لذين  و�ملتنورين 
ة، باعتبار  »�ملقهى«، كمكان ر�ئق له طقو�شه �خلا�شّ
�لكاتب هو »حكو�تي« جديد، فلي�س بطاًل يف �شرد 
بل  �ملعارك،  ونهايات  �لأبطال  وت�شوير  �حلكايات 
حكو�تي من نوع خا�س ينتهي بنا �إىل �لكثري مما 
ول  عنها  م�شكوت  مفا�شل  يف  ف�شل  م��ن  نعانيه 

جنروؤ على �لبوح بها.
وو����ش���ف ي��و���ش��ف �ل��ك��ات��ب �حل���ج���ار ب���اأّن���ه مثقف 
�حلياة،  يف  �مل��ه��ّم  دوره  ي��ف��ه��م  ب��ام��ت��ي��از،  ع�����ش��وي 

بقالب  بالثقايف  بالجتماعي  �ل�شيا�شي  فيمزج 
�لإن�شان  ب�شاطة  �إىل  ي��ن��ح��از  وم��و���ش��وع��ي  م��ري��ح 
�لعربي و�آماله و�نك�شار �أحالمه وثمار ربيعه غري 

�لنا�شجة، وغربة مثقفيه يف زمٍن �شعب.
�لكاتب  �أّن  يو�شف  ر�أى  �ملو��شيع،  م�شتوى  وعلى 
�آلة �ل�شتبد�د و�لقهر، وقر�أ  عرّب عن موقفه من 
�لذهنية  �إ���ش��الح��ه��ا يف  م���ن  �مل���ي���وؤو����س  �حل�����الت 
�ل��ع��رب��ّي��ة، وك����ان �خل����ّط �لج��ت��م��اع��ّي و����ش��ح��اً يف 
�أمام �ملهدور منه،  ��شتثمار �لعمر وع�ّس �لنو�جذ 
و�لرب�غماتّية �ملفرو�شة بني �لرجل و�ملر�أة، و�أقنعة 
�لنبالء، ومعاول �لهدم، و�خليانات، ونو�فذ �ملوت، 
و�ل�����ش��ر�ب، و�لأوه������ام، وه����روب �مل���رء م��ن نف�شه، 
يو�شف  �ل�شعوب.و�أّكد  حياة  يف  و�لهام�س  و�ملركز 
م���ف���رد�ت �ل��غ��رب��ة و�أزم�����ات �ل�����ش��م��ري ل���دى كاتب 
�لهموم  و�ل��ه��روب من  و�لأم���ل  �لزهد  يجمع بني 
مفرد�ت  ويعالج  و�لعقالنّية،  و�حل��ل��م  و�ل��ت��ف��اوؤل 
�لربيع وثور�ت �ملبادئ وخيانتها، ومفاهيم �جلالد 

على  و�لتناحر  و�ملنا�شب  و�حلكومات  و�ل�شحّية 
�ل��دي��ن��ي وجت�����ارة �حلريات  �ل�����ش��ل��ط��ة، و�ل��ل��ب��و���س 

و�ملو�طنة، و�لف�شل يف �شناعة �مل�شتقبل.
�إىل  ينتمي  �ملقهى«  »على  كتاب  �أّن  يو�شف  ور�أى 
من  �حل��ج��ار  ��شتّلها  �لتي  �ل�����ش��ود�ء«  »�لكوميديا 
�لتي  �ل��ت��ج��رب��ة  �خ��ت��م��ر  مكا�شف  كمثقف  و�ق��ع��ن��ا 
���ش��اغ��ه��ا ب��اأ���ش��ل��وب م�����ش��ت��ف��ّز ل��ل��ع��اط��ف��ة و�ل��ع��ق��ل يف 
ن��ق��ر�أ: »علمتني  �ل��وق��ت ذ�ت��ه.م��ن لف��ت��ات �لكتاب 
جديدة  �آلم  فالندم  ���ش��يء،  على  �أن���دم  �أل  �حل��ي��اة 
لأوج�����اع ج���دي���دة«.. »�لأف���ك���ار م��ث��ل �لأم���ط���ار، ل 
»�أ�شتغرب  ���ش��ق��وط��ه��ا«..  مب��وع��د  ت��ت��ن��ّب��اأ  �أن  مي��ك��ن 
�لأم���ل وه��م يجل�شون على  �ل��ذي��ن ينتظرون  م��ن 
�مل����ر�أة �حلياء،  »ع��ن��دم��ا تفقد  �ل��ي��اأ���س«..  ر���ش��ي��ف 
�أ�شلحتها كاأنثى«.. »ل تنظر  �أهّم  تكون قد فقدت 
�أ�شفل قدميك، فالأحذية كفيفة ولن ت�شري بك يف 
�لعربي”  “�لربيع  »�أ�شجار  �ل�شحيح«..  �لطريق 

على �أر��شينا مل تعد تطرح �شوى ثمار �لإرهاب«.

»على املقهى« ل�صلطان احلجار

الفتات تعك�س انك�صار االإن�صان العربي وتطلعاته
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فــن �أجــنبــي

27
من بطولة جون براديل وهايل باري

ذكية  قنبلة    MOONFALL
الإعادة القمر اإىل مكانه!

�لعام.  MoonFall �ل�شادر هذ�  �إميريك هو  �أفالم  �آخر 
�أفالم  وكما يت�شح من �لعنو�ن، ل يخرج �لعمل عن منوذج 
�لكو�رث �لطبيعّية، فالقمر �شي�شقط على �لأر�س، ملاذ�؟ لأن 
�لكوكب �لقرين لالأر�س، و�مل�شوؤول عن �شبط �جلاذبية و�ملد 
ب�شرية  ح�شارة  �أن�شاأته  ��شطناعياً،  كياناً  �إل  لي�س  و�جل��زر، 
متقدمة �شديدة �لقدم، وما ح�شل �أنه تعر�س ل�"فريو�س"؛ 

فانحرف عن م�شاره و�جتاهه نحو �لأر�س لإفنائها.
كذبت،  �أن��ه��ا  �شحيح  "نا�شا".  ل���  دع��اي��ة  م��ن  �لفيلم  يخلو  ل 
ح�شب �لفيلم، بخ�شو�س �لهبوط على �لقمر، لكنها �ملوؤ�ش�شة 

�لتي �شتنقذ �لب�شرية يف �لنهاية.
لكنه  �لف�شائي،  �إيلون ما�شك وبرناجمه  �إىل  �لفيلم  ي�شري   
وقدر�تها  "نا�شا"  ب��ل  �لب�شرية،  �إن��ق��اذ  ع��ن  �مل�����ش��وؤول  لي�س 
ر�ئد  ح��ول  �ل��ه��ال��ة  تال�شي  ه��و  �مل�شحك  لكن  وعبقريتها، 
مركبة  ي��اأخ��ذ  �أن  �أي���ام،  بغ�شون  �أح���د،  لأي  ميكن  �لف�شاء. 
�شطح  ع��ل��ى  ليحط  �ل�����ش��م��اء،  وي�����ش��ق  �مل��ت��ح��ف،  م��ن  ف�شائية 
�أً�شبحت  فالرحلة  �خل���ربة،  �أو  للتدريب  ح��اج��ة  ل  �لقمر. 
�ملوؤ�ش�شة  م��ع  �ل�شر�ع  ذ�ت  يتكرر  وك��ال��ع��ادة،  و�أق���رب،  �أ�شهل 
�لع�شكرّية، �لتي تريد تفجري �لقمر باأ�شلحة نووية. لكن ل، 
"نا�شا" لديها حل خمتلف، قنبلة و�حدة تكفي، قنبلة ذكية 

يف مكان حمدد قادرة على �إعادة �لقمر �إىل مكانه. 
تظهر نظرية �ملوؤ�مرة يف �لفيلم كجزء من �لقالب �لذي يحكم 
بخ�شو�س  فال�شر�ع  �ل�شينمائية؛  �لأع��م��ال  من  �لنوع  ه��ذ� 
و�لفر�شيات  �ملر�شخة  �لعلمية  �حلقيقة  بني  يتحرك  �لقمر 
�لعلمية،  �لنظرية  تنت�شر  ما  وع��ادة  و"�جلنونّية".  �لبديلة 
�لعلم  �أي  �ل�شتقالل"،  "يوم  فيلم  يف  كما  تحُ�شّحح  �أن  بعد 

�لتقليدي هو و�شيلة �إنقاذ �لكوكب.
هو  �ل��ع��ب��ق��ري  �ل��ع��امل  ي��ع��د  مل  �لقمر"،  "�شقوط  يف  ل��ك��ن، 
�لذي يقرر  �لف�شاء  ر�ئد  �لذي ميتلك �حل��ّل، ول  �ل�شخ�س 
�لت�شحية بنف�شه لأجل �لب�شرّية؛ لأن �خلال�س بيد �لعاملرِ 
�لنظريات  ب��ر�ديل، ذي  ي��وؤدي دوره جون  �ل��ذي  �لأ�شحوكة، 
�لتي ل يوؤمن بها �أحد. يتحّول هذ� �لرجل، فجاأة، �إىل عاملرِ 
�لب�شرّية.  لأجل  بنف�شه  ي�شحي  وبطل  ف�شاء،  ور�ئد  ر��شخ، 
�مل��و�ف��ق��ة م��ن �شخ�س و�ح����د، مديرة  �أخ���ذ  �أن  ب��ع��د  ك��ل ه���ذ� 
�مل�شكلة  تكمن  وهنا  باري.  هايل  دورها  توؤدي  "نا�شا" �لتي 
�إنقاذ �لعامل بيد �شخ�س و�حد،  �حلقيقية يف هذه �لأف��الم. 
فرد ل ي�شبه غريه، �إما لبطولته �أو معارفه، فهو من ياأخذ 
�لقر�ر �شديد �خلطورة على غفلة، وير�هن بحياة �جلميع، 
يتحفنا  �أمامنا خطبة موؤثرة  يلقي  �لكوكب، كي  كل  حرفياً 

بها قبل �أن ي�شحي بنف�شه.

يعيد Moonfall تقدمي تاريخ �لب�شر، بالإ�شارة �إىل �أنهم 
كانو� �شاللة حتكم �ملجرة، �أر�شلو� �أقمار�ً يف كل مكان لأحياء 
�لكون، لكنهم تعر�شو� �إىل فريو�س من نوع ما، ب�شورة �أدق، 
�نقلب  خلدمتهم  م�شخر�ً  ك��ان  �ل��ذي  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء 
ع��ل��ي��ه��م، م��ا دف��ع��ه��م �إىل ت��ع��دي��ل ج��ي��ن��ات��ه��م، و�حل���ف���اظ على 

�لع�شوي منها ونفي "�لآيل" يف �شبيل �لنجاة.

�لذكاء  م��ن  تقليدياً  حت��ذي��ر�ً  بو�شفه  �لفيلم  يظهر  وه��ن��ا 
�ل�شطناعي، ذ�ك �لقادر على تغيري حياتنا، لكنه يف حلظة 
ما، قد ينقلب �شدنا، �أي مل يعد �خلطر خارجياً �أو طبيعياً، 
ينجينا  ما  لكن  �لعلمّية،  وقدرتنا  �لب�شر  نحن  هو  فامل�شدر 
نهاية هو �ل�شالح، قنبلة قادرة على �إعادة �لكون �إىل نظامه 

�لر�شني.

بامللكة  �شادقة  �إ���ش��ادة  ع��ن  مكارتني،  ب��ول  �لنجم  ع��رب 
�إليز�بيث �لثانية، بعد عدة �أيام من وفاتها، و�لذى �لتقى 
�أنه �شاغ �أغنية �حلب  �أو ت�شع مر�ت"، كما  بها "ثماين 
ل�شاحبة  ثانية   26 ومدتها  �لبيتلز  لفرقة  �ملبهجة 
حمظوًظا  �إن���ه  للجمهور،  م��ك��ارت��ن��ى،  وق���ال  �جل��الل��ة، 
لكونه على قيد �حلياة طو�ل فرتة حكم �إليز�بيث �لتى 

�متدت 70 عاًما، وفقا ملوقع نيويورك بو�شت.
موقع  على  �ل�شخ�شية  �شفحته  عرب  مكارتنى،  وكتب 
عمرى،  من  �لعا�شرة  فى  كنت  "عندما  "في�شبوك": 
دخلت فى م�شابقة مقالت فى ليفربول، وفازت مقالتى 
�ملعجبني  ك��ن��ت م��ن  ل��ذل��ك  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  �مللكية  ح���ول 
"لقد  بالتف�شيل،  لي�شرح  وت��اب��ع  طويلة"،  لفرتة  بها 
�أثارت �إعجابى بح�شها �لفكاهى �لر�ئع �ملمزوج بكر�مة 
ر�أى فيها  �أنه يف كل مرة  �إىل  �لتقرير  كبرية"، وي�شري 
لبع�س  �ل�شور  ي�شارك  كان  �إليز�بيث،  �مللكة  مكارتنى، 

هذه �للقاء�ت.
تذكر مكارتنى �أنه تلقى تدريًبا على كيفية �لتفاعل مع 
نح فريق �لبيتلز  �مللكة �لر�حلة فى عام 1965 عندما محُ
"�أتذكر  �أرقى و�شام �لإمرب�طورية �لربيطانية، وقال: 
�أننا �أخذنا جانًبا و�أظهر لنا �لربوتوكول �ل�شحيح، قيل 
لنا كيف نتعامل مع جاللة �مللكة و�أل نتحدث معها �إل 
�إذ� حتدثت �إلينا.. بالن�شبة لأربعة فتيان من ليفربول، 

كان �لأمر، مذهال".
�إذ�  ما  تاأكيد  يتم  مل  بو�شت"،  "نيويورك  ملوقع  ووفقا 
ل،  �أم  باكنجهام  ق�شر  �شلوك  �تبعت  �ملجموعة  كانت 
يف  دخنت  �لفرقة  �أن  لح��ًق��ا،  لينون،  ج��ون  �شرح  فيما 
حمام �لق�شر قبل �لجتماع، لكن نفى مكارتنى، وجورج 
ه��اري�����ش��ون، �دع����اء ل��ي��ن��ون، وق���ال ري��ن��ج��و ���ش��ت��ار، �إن���ه ل 

يتذكر.
وقال مكارتنى، �إن "عازف �جليتار فاب فور، قابل بعد 
عام  ف��ى  �مللكية،  �أل���ربت  قاعة  يف  �إليز�بيث  �مللكة  ذل��ك 
�مللكة  و�فقت  ون�شف  عقد  "بعد  و�أ���ش��اف   ،"1982
بلطف على �فتتاح معهد ليفربول للفنون �مل�شرحية فى 
�أنا وجورج  بها  �لتحقت  �لتى  �لقدمية  موقع مدر�شتى 
فار�س  �مللكة لقب  وبعد مرور عام، منحت  هاري�شون"، 
�إن��ه "يوم فخر ج��ًد� بالن�شبة  لل�شري ب��ول، و�ل��ذى ق��ال 

ىل.. و�أحد �أف�شل �لأيام على �لإطالق".

اأ�صطورة البيتلز بول مكارتنى يك�صف 
عن ذكرياته مع امللكة الراحلة اإليزابيث

مل تعد اأفالم نهاية العامل متتلك �صحرها ال�صابق. اأي مل تعد 
لفتة،  لها  املرافقة  اخلللراب  وجماليات  الطبيعية  الكوارث 
واحلروب  والت�صونامي  فالزلزل  املخيلة،  يف  تعد  مل  كونها 
ينطبق  الكالم  هذا  الب�صرّية.  خميلتنا  اأ�صبعت  احلقيقية، 
 )Independence Day( ال�صتقالل  كل"يوم  اأفالم  على 
الذي �صدر عام 1996، ونال �صدى هائاًل. يف حني اأن الن�صخة 
الثانية منه، ال�صادرة عام 2016، مرت مرور الكرام، من دون 
رولند  الأملللاين  اأفللالم  اإن  القول  ميكن  بل  النتباه،  تثري  اأن 
اإميريك )Roland Emmerich( الكارثّية، مل تعد متتلك 
 The Day After كل  اأفللالم  يف  نراها  التي  اجلاذبّية  ذات 

.  White House Down اأو   Tomorrow
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طبيب يك�صف التوابل التي حتمي من ال�صرطان
ك�شف �لدكتور ميخائيل غين�شبورغ، خبري �لتغذية �لرو�شي، فو�ئد �لكركم 

يف �لوقاية من �لأمر��س �ل�شرطانية.
�ملفيدة  �لتو�بل  من  �لكركم  �أن  �إىل  تلفزيوين،  حديث  يف  �خلبري  وي�شري 

ل�شحة �جل�شم وخا�شة يف �لوقاية من �لأور�م �خلبيثة.
تعيد  �أنها  �ت�شح  حيث  �لكركمني،  مل��ادة  �ملبا�شر  �لتاأثري  "�كت�شف  ويقول، 
�ملربمج  )�مل����وت  �ل���ش��ت��م��ات��ة  ع��و�م��ل  �إىل  �ل�����ش��رط��ان��ي��ة  �خل��الي��ا  ح�شا�شية 
يف  �أن���ه  �ت�شح  كما  بنف�شها.  نف�شها  ت��دم��ر  �خل��الي��ا  ه��ذه  �أن  �ي  للخلية(، 
حالة ��شتهالك �لكركم ب�شورة منتظمة ينخف�س خطر �لإ�شابة ب�شرطان 

�لقولون و�مل�شتقيم كثري�، وكذلك �شرطان �لثدي و�لربو�شتات".

درا�صة تك�صف عّما قد يقي من اخلرف!
تقول در��شة �إن �حلفاظ على �لهدوء يف مو�جهة �ل�شد�ئد يقي من �خلرف. 
 )MCI( كما �أن �لأ�شخا�س �ملنظمني �أقل عر�شة لل�شعف �لإدر�كي �ملعتدل

- هفو�ت �لذ�كرة �لتي ميكن �أن توؤدي �إىل م�شاكل كبرية.
�أو  �ملز�جية  �لأن��و�ع  �شيوعا يف  �أكر  بالعمر  �ملرتبط  �ملعريف  �لتدهور  ويعد 
�لذي  �لدم  يرفع �شغط  �لإجهاد  �أن  �ملعروف  �مل�شتقرة عاطفيا. ومن  غري 

ميكن �أن ي�شعف �لأوعية �لتي حتمل �لأك�شجني �إىل �لدماغ.
�شيكاغو  حول  �ل�شن  كبار  من   2000 �شخ�شيات  �إىل  �لدر��شة  و��شتندت 
مرتبة  على  �لذين ح�شلو�  و�أول��ئ��ك  عاما.   25 �إىل  ت�شل  مل��دة  تتبعهم  مت 
عالية من حيث �ل�شمري �أو �نخفا�س �لع�شبية، كانو� �أقل عر�شة لالإ�شابة 

بالختالل �ملعريف �ملعتدل.
كولومبيا  يف  فيكتوريا  جامعة  من  يونيد�،  توميكو  �لرئي�شي  �ملعد  وق��ال 
�لربيطانية، كند�: "�إن ت�شجيل ما يقرب من �شت نقاط �أخرى على مقيا�س 
خطر  بانخفا�س  مرتبطا  ك���ان   48 �إىل   0 م��ن  ي����رت�وح  �ل���ذي  �ل�شمري 
بن�شبة  �ملعتدل  �لإدر�ك  �إىل �شعف  �لطبيعي  �لإدر�ك��ي  �لأد�ء  �لنتقال من 
على  �أخرى  نقاط  �شبع  من  يقرب  ما  �شجل  ذلك،  �إىل  بالإ�شافة   .22%
48 مرتبطا بزيادة خماطر هذ� �لنتقال  �إىل   0 �لع�شبية. و�ملقيا�س من 

بن�شبة 12%".
�لأمد  طويلة  بالتجربة  �ملرتبطة  �لأ���ش��ر�ر  على  �ل�شوء  �لنتائج  وت�شلط 

لالإجهاد �ملت�شور وعدم �ل�شتقر�ر �لعاطفي.
وقد تكون �ل�شمات وقائية حتى بعد �أن يبد�أ �لفرد يف �لتقدم �إىل �خلرف. 

وقد ت�شري �لنتائج �أي�شا �إىل فو�ئد �لتفاعل �لجتماعي لتح�شني �ملردود.
�إىل  �لعاملية ثالث م��ر�ت لت�شل  �أن تت�شاعف ح��الت �خل��رف  �ملتوقع  ومن 
�أكر من 150 مليون بحلول عام 2050، وبدون عالج حتى �لآن، هناك 

تركيز علمي متز�يد على �ل�شلوكيات �لتي قد تتجنبها.
و�أ�شاف يونيد�: "�شمات �ل�شخ�شية تعك�س �أمناطا ثابتة ن�شبيا من �لتفكري 
�شلوكيات  �لن��خ��ر�ط يف  على  تر�كمي  ب�شكل  ت��وؤث��ر  ق��د  و�ل��ت��ي  و�ل�����ش��ل��وك، 
ذل��ك يف  بعد  م��دى �حل��ي��اة  �ل��ت��ج��ارب  ت�شاهم  وق��د  �شحية وغ��ري �شحية. 
�ملعتدل  �مل��ع��ريف  �لخ��ت��الل  مثل  معينة  ��شطر�بات  �أو  لأم��ر����س  �لتعر�س 
�لتغري�ت  حتمل  على  �لقدرة  يف  �لفردية  �لفروق  يف  ت�شاهم  �أو   )MCI(

�لع�شبية �ملرتبطة بالعمر".
�ملتوقع.  �لعمر  ومتو�شط  �ل�شخ�شية  �شمات  بني  �رت��ب��اط  هناك  يكن  ومل 

ون�شرت �لدر��شة يف جملة �ل�شخ�شية وعلم �لنف�س �لجتماعي.

الذهب؟ عن  قدمًيا  ُيطلق  كان  الذي  ال�صم  هو  • ما 
- �لأ�شفر �لرنان.

الوطني؟ الن�صيد  عزفت  بلد  اأول  هي  • ما 
- �لوليات �ملتحدة.

الأ�صغر؟ ال�صرك  هو  • ما 
- �لرياء.

الأمازون؟ نهر  يقع  • اأين 
-�أمريكا �جلنوبية.

بالعامل؟ احليوانات  اأثقل  هو  • ما 
- �حلوت �لأزرق.

�شاخن م�شروب  به  و�شع  �إذ�  فيما  �لرقيق  �لكاأ�س  من  �أكر  للك�شر  معر�س  �ل�شميك  �لكاأ�س  �أن  تعلم  • هل 
م   1785 �شنة  �لفرن�شي  با�شكال  بليز  هو  �حلا�شبة  �لآلة  خمرتع  �أن  تعلم  • هل 

من  كغ   0.45 وزن  يحدثه  ما  يعادل  �نفجار  من  �لبرتول  من  ليرت   0.47 يحدثه  ما  �أن  تعلم  • هل 
�لديناميت

�أطنان  ثالثة  ي�شبح  متاما  ي�شد�أ  �أن  بعد  �حلديد  من  �لطن  وزن  �أن  تعلم  • هل 
حاد  �شالح  �أي  من  �أف�شل  تكون  و  قطع  كاأد�ة  ت�شتخدم  �أن  ميكن  �ملياه  �أن  تعلم  • هل 

�لثالث  �ل�شف  يف  وه��و  �مل��ت��و�ل��ت��ة�ل��ع��ددي��ة  �بتكر  ق��د  نيوتن  �إ���ش��ح��اق  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ع��امل  �أن  تعلم  ه��ل   •
�لإبتد�ئي

دقائق.  8 يف  �لأر�س  �إىل  ي�شل  �ل�شم�س  �شوء  �أن  تعلم  • هل 
يرت�وح  �لنا�س  من  باملائة   95 و�أن  درجة   130 ذكائه  حا�شل  يتجاوز  �ملوهوب  �ل�شخ�س  �أن  تعلم  • هل 
70- درجة و�لبله ما بني   50 �أما �ملغّفلني فيرت�وح ذكائهم ما بني  130درجة   - 70 حا�شل ذكائهم بني 

درجة  20 عن  ذكائه  درجة  تقل  �لذي  �ملعتوه  و�أخري�  درجة   50  -  20
ميل.  59،650 �أو  �لدموية.  �لأوعية  من  كيلومرت   96،000 على  يحتوي  �لب�شري  • �جل�شم 

م�شمار. حتليل  على  �لكفاية  مبافيه  قوي  �لإن�شان  معدة  يف  �ملوجود  �لهيدروكلوريك  • حم�س 
مرة.  25،000 هو  يوميا  عيونك  ترمي�س  • متو�شط 

�ضوت ال�ضمري 
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الفوائد ال�صحية لللتفاح
�شعبية يف  �ل��ف��و�ك��ه  �أك��ر  �أح��د  �لتفاح 
�لعامل كما ميلك �لعديد من �لفو�ئد 
عنا�شر  م���ن  ي��ح��ت��وي��ه  مل���ا  �ل�����ش��ح��ي��ة 

متعددة منها �لألياف و�لفيتامينات.
عر�س موقع هيلث لين �أهم �لفو�ئد 
�لقلب  �ل�شحية للتفاح و�شمت �شحة 
و�ل����دم����اغ وج�����د�ر �مل���ع���دة ف�����ش��ال عن 

مقاومته مل�شاكل �لرئة و�ل�شكري.
�لتفاح م�شدر  مادة مغذية:  • �لتفاح 

جيد لالألياف وفيتامني )�شي(، ويحتوي �أي�شا على مادة �لبوليفينول �لتي 
وكربوهيدر�ت،  حر�رية،  �شعر�ت  على  يحتوي  كما  عديدة  �شحية  فو�ئد  لها 

وبوتا�شيوم، وفيتامني )كي(.
�ملرء  ي�شعر  مما  و�ملياه  بالألياف  غني  �لتفاح  �ل��وزن:  �إنقا�س  يف  مفيد   •

بال�شبع �شريعا وهو ما يفيد يف �إنقا�س �لوزن.
بالألياف  غني  فهو  بالقلب،  �لإ�شابة  خماطر  يقلل  �لتفاح  للقلب:  • مفيد 
�لقابلة للذوبان �لتي تقلل �لكولي�شرتول، وتقلل مادة �لبوليفينول �ملوجوده 

به �شغط �لدم وخماطر �ل�شكتة �لدماغية.
�لإ�شابة  خماطر  وتقليل  �لتفاح  بني  متعددة  در��شات  ربطت  �ل�شكري:   •

بالنوع �لثاين من �ل�شكري.
حماية  يف  ت�شاعد  �لتي  �لأك�شدة  مب�شاد�ت  غني  �لتفاح  �لربو:  يحارب   •

�لرئة وتنظيم �ملناعة و�حلماية من �لربو.
�لعظام  كثافة  زيادة  يف  ي�شهم  �لفاكهة  �أكل  �إن  �ملوقع  قال  �لعظام:  • �شحة 

وقوتها.
على  �حلفاظ  يف  ي�شهم  �لتفاح  ع�شري  �أن  علمية  جتارب  �أثبتت  • �لدماغ: 
ت�شاعد يف  م��رك��ب��ات  �ل��ت��ف��اح على  �مل��ع��دة: يحتوي  ج���د�ر  • حماية  �ل���ذ�ك���رة. 

حماية جد�ر �ملعدة.

هناك يف غرفة �شيقة وعلى فر��س ب�شيط كان ينام ح�شان وهو يتقلب يف فر��شه، مل ي�شتطع �ن ينام، مل تغم�س 
له عني ملاذ� ..�آه �نه �شبب عظيم نعم فقد �رتكب ح�شان خطاأ بل جرما كبري� �متدت يده و�خذ بع�س �ملال من 
درج �شاحب �لعمل.. مبلغ ب�شيط كان يريد �ن ي�شرتي به لأولده ك�شوة تقيهم من برد �ل�شتاء لكن هذ� �ملبلغ 
كان مثل �لنار يتقلب عليها ح�شان فتلهب ج�شده ول ينام وعندما �شنحت له فر�شة ليغفو قليال �شاهد هذه 
�ملالب�س على �ج�شاد �ولده ت�شتعل.. يا �لهى �حميهم يل.. هكذ� �شرخ �مل�شكني فزعا .وقف بجانب �لفر��س ثم 
جل�س ي�شتغفر ربه ويبكي يف �ل�شباح وقبل �ن يح�شر �ي �شخ�س �إىل �لعمل رد ح�شان �ملبلغ �إىل �لدرج نعم رده 
وقال: �حلمد هلل مل يك�شف �حد �شيئ و�شاأظل ح�شان �لنظيف �لذي يثق فيه �جلميع و�لذي مل يخن �لمانة �بد� 
و��شتعاذ باهلل من �ل�شيطان �لرجيم. عند �لظهر وبعد �نتهاء فرتة �لعمل �لوىل جل�س �شاحب �لعمل لي�شوى 
�حل�شابات وجمع �ملال من �لدرج ثم قال ب�شوت عال �حلمد هلل كله متام وكانت لتلك �لكلمة وقع جميل على 
�ذن ح�شان فحمد �هلل.. عندها نادى عليه �شاحب �لعمل وقال هيا ياح�شان �ن �م �ولدي تريدك �ليوم لمر 

هام لنذهب معا.
�أري��دك لأمر   ذهب ح�شان مع �شاحب �لعمل وجل�س ي�شرتيح فجاءت زوجة �لرجل لتقول: �هال عم ح�شان، 
هام.. �ول لتذهب �إىل �ملطبخ وحتمل ما جهزته لك من حلم و�شمك وحبوب لبيتك. ثانيا خذ هذه �لكيا�س 
لتحملها �إىل �ولدك �نها مالب�س جديدة جميلة �شتعجبهم كثري� فقد جاء �ل�شتاء �شريعا وهم �شيحتاجون لها. 
وثالثا فاأ�شرع �شاحب �لعمل وقال ثالثا هذه عندى �نا.. خذ �ملال فانت ت�شتحق مكافاأة تعمل معي زمنا ومل 
�عطك مكافاآت.. كما �نى �مرت لك بزيادة يف ر�تبك لت�شتطيع �ن تكفي طلبات بيتك و�ولدك فانا �حبك ياعم 

ح�شان منذ �ن كنت تعمل مع و�لدي.
 حمل ح�شان �خلري بني يديه ودموعه تكاد تنهمر وعاد لبيته ونادى زوجته و�عطاها كل ما يحمله و�شط فرحة 
له  به وعندما �ح�شته قالت  �ملال لتحتفظ  ون��ادى زوجته ومنحها  �لتي جعلت قلبه يزغرد،  �لكبرية  �ل�شغار 
�حلمد هلل مائه دينار مل �حلم بها �بد� و��شتمع لتلك �لكلمة وقال لنف�شه كان معي يف �ل�شباح ع�شرين دينار� 

كانت �ثقل على قلبى من جبال �لر�س وذهب لفر��شه و�غم�س عينيه ونام نوما عميقا مل يحلم به �بد�.

�أدرج �لأطباء خم�س مو�د غذ�ئية يف قائمة �ملو�د �لقاتلة للكلى.
وت�شري جملة En Son Haber �لرتكية، �إىل �أن هذه �ملو�د وفقا 

خلرب�ء �لطب تلحق �شرر� كبري� بالكلى.
وت�شيف، لذلك يوؤكد �خلرب�ء على �شرورة �تباع نظام غذ�ئي �شحي 
تلحق  �ل��ت��ي  �لغذ�ئية  �مل���و�د  و��شتبعاد  �ل��ب��دين  �لن�شاط  ومم��ار���ش��ة 
�لعاد�ت  �ل�شرر بالكلى. وبالتاأكيد يجب قبل كل �شيء �لبتعاد عن 

�ل�شيئة - �لتدخني وتناول �مل�شروبات �لكحولية.
و�ملو�د �لتي �أدرجها �خلرب�ء يف �لقائمة هي:

�لكلى.  ��شتهالك  �إىل  �مللح  م��ن  كبرية  كمية  ت��ن��اول  ي���وؤدي   - -�مل��ل��ح 
لذلك من �لأف�شل ��شتبد�له بتو�بل مفيدة. كما �أن �ملنتجات �مل�شنعة 
كاللحوم وغريها، حتتوي على ن�شبة عالية من �لأمالح. لذلك من 

�لأف�شل ��شتبعادها من �لنظام �لغذ�ئي.
-�حلليب - هذه مادة مفيدة للج�شم عند تناولها بكميات معتدلة. 

لأن �لإفر�ط يف تناول �حلليب، يلحق �ل�شرر بالكلى، كونه يحتوي 
على �لفو�شفور �لذي يرهق �لكلى كثري� .

-�مل��وز - يحتوي �ملوز على �لبوتا�شيوم. لذلك ل ميكن �عتبار هذه 
يف  �شحية  م�شكالت  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن  لالأ�شخا�س  مفيدة  �مل���ادة 

�لكلى.
С، ولكنها يف نف�س  -�لربتقال - ثمار �حلم�شيات غنية بفيتامني 
�لوقت حتتوي على ن�شبة جيدة من �لبوتا�شيوم، �لذي �إذ� مل ينظف 

�لدم منه، يلحق �ل�شرر باجل�شم.
-�للحوم �حلمر�ء- �للحوم ب�شورة عامة ترهق �لكلى. لأن �لربوتني 
كبرية  طاقة  �لكلى  وتنفق  و�لمت�شا�س.  �له�شم  �شعب  �حليو�ين 
يفرط  �لذي  �ل�شخ�س  �أن ي�شطر  لي�س م�شتبعد�  لذلك  لإخر�جه. 
�إج��ر�ء عمليات غ�شيل �لكلى بني فرتة  بتناول �للحوم �حلمر�ء �إىل 

و�أخرى.

خم�س مواد غذائية تقتل الكلى

املمثلة اأندريا �صافاج خالل ح�صورها عر�ض فيلم Look Both Ways يف لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا. )رويرتز(


