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الإكثار من الكربوهيدرات ي�صعف الب�صر
املليئة  الأط���ع���م���ة  ت���ن���اول  اأن  م���ن  اأم��ري��ك��ي��ة  ح�����ذرت درا�����س����ة ط��ب��ي��ة 
قبل  الوقت  مب��رور  الب�سر  �سعف  ي�سبب  اأن  ميكن  بالكربوهيدرات 
الو�سول اإىل �سن ال�سيخوخة.  وخل�ست الدرا�سة التي ن�سرتها "املجلة 
اإك�سرب�س"  "ديلي  الأمريكية للتغذية ال�سريرية"، واأوردتها �سحيفة 
يتم  التي  الكربوهيدرات  كميات  حتديد  ���س��رورة  اإىل  الربيطانية، 
تناولها يف الوجبات قبل بلوغ �سن ال�سيخوخة.  وح�سب الدرا�سة التي 
العينني لكن  "العمر ل يرحم  فاإن  الوطني للعيون"،  "املعهد  اأعدها 
ال�سمور  واأن  الب�سر،  لفقدان  الوحيد  ال�سبب  لي�س  ال�سن  التقدم يف 
البقعي املرتبط بالعمر هو �سبب رئي�س ل�سعف الروؤية لكبار ال�سن، 
واأن الأبحاث والتجارب الطبية اأثبتت اأن الأ�سخا�س املعر�سني خلطر 
تناول  من  الإك��ث��ار  من  يحذروا  اأن  يجب  البقعي  بال�سمور  الإ�سابة 
 3977 نحو  �سمل  بحث  اإىل  الدرا�سة  وا�ستندت  الكربوهيدرات". 
اأمرا�س  درا�سة  ح��ول  عاما  و80   55 بني  اأعمارهم  ت��راوح  م�ساركا 
الفهم  لتح�سني  رئي�س  بحثي  برنامج  وهو  بالعمر  املرتبطة  العيون 

للعوامل امل�سببة لإعتام عد�سة العني.
الكربوهيدرات  اأكرب من  ي�ستهلكون كمية  الذين  "اأولئك  اأن  واأف��ادت 

املكررة كانوا اأكرث عر�سة للإ�سابة بال�سمور البقعي".

التوقف عن رعاية الأحفاد ي�صيب الأجداد باكتئاب
وجدت درا�سة جديدة اأن الأجداد الذين توقفوا عن رعاية اأحفادهم 
للإ�سابة  عر�سة  اأك��رث  ك��ان��وا  ك��ورون��ا  جائحة  خ��لل  وقتها  قللوا  اأو 

باأعرا�س الكتئاب مقارنة مبن ا�ستمروا يف تقدمي رعايتهم.
 2468 الدرا�سة  يف  �سارك  اإك�سربي�س"،  "ميديكال  موقع  وبح�سب 
ن�سبة  وبلغت  15 عاماً،  اأحفادهم عن  اأعمار  تقل   ،50 ال���  ف��وق  ج��داً 

رعاية الأجداد للأحفاد يف هذه العينة قبل اجلائحة 52%.
%34.3 من  ت��وق��ف  9 الأوىل م��ن اجل��ائ��ح��ة  ال����  الأ���س��ه��ر  وخ���لل 
ه���وؤلء الأج���داد ع��ن رع��اي��ة اأح��ف��اده��م، وقلل %22 منهم م��ن وقت 
م�ستويات  من  عانت  الفئة  هذه  اأن  الدرا�سة  واأظهرت  الرعاية.  هذه 
عالية من اأعرا�س الكتئاب، مثل ال�سعور باحلزن، والنوم امل�سطرب، 
مقارنة  بالوحدة  وال�سعور  حياتهم،  عن  الر�سا  م�ستوى  وانخفا�س 
بني  بالتعاون  الدرا�سة  واأج��ري��ت  اأحفادهم.  رعاية  يف  ا�ستمروا  مبن 

باحثني يف جامعة لندن وباحثني يف جامعتي فيينا وفلورن�سا.
عاطفياً  اإ�سباعاً  للأجداد  توفر  الأحفاد  رعاية  "اإن  النتائج:  وقالت 
بالفائدة والكفاءة، وبالتايل تعزيز الر�سا عن احلياة. كما  واإح�سا�ساً 
اإح�سا�ساً  اأن م�ساركة الأجداد يف هذا الن�ساط الأ�سري متنحهم اأي�ساً 
وه��ي عواطف  الأج��ي��ال،  بني  العلقات  وتقوية  والرت��ب��اط،  بالقيمة 

اإيجابية تفيد �سحتهم النف�سية".

هل �صد ال�صهية ينق�ص الوزن؟ 
عند الرغبة يف اإنقا�س الوزن يبحث الكثريون عن طرق ل�سد ال�سهية، 
ال�سهية  �سد  وح��ب��وب  ال�سهية،  �سد  ع��ن  بتقرير  اإل��ي��ك��م  جئنا  ول��ه��ذا 

وفوائدها واأ�سرارها.
ال��وزن وه��ذا يتم من خلل  املتبعة لإنقا�س  ال�سهية من الطرق  �سد 
العديد من الطرق املختلفة �سواء عن طريق تناول حبوب �سد ال�سهية 
اأو الأطعمة وامل�سروبات التي ت�ساعد على ذلك، نر�سد اأهم طرق �سد 

ال�سهية واأنواع حبوب �سد ال�سهية واأ�سرارها.
التي  الطعام  كمية  م��ن  التقليل  يف  دور  ل��ه  ال�سهية  �سد  على  العمل 
يتناولها الإن�سان، وبالتايل عدم الرغبة يف تناول الطعام وهذا بدوره 
ال�سهية  ُمتبعة ل�سد  ال��وزن، ويوجد طرق متعددة  اإنقا�س  اإىل  ي��وؤدي 

�سواء كانت حبوب اأو م�سروبات.
اإن تق�سيم الوجبات اإىل اأكرث من 3 وجبات �سغرية ي�ساعد على توزيع 
الأطعمة على مدار اليوم، مما يوؤدي اإىل تقليل كمية الطعام التي يتم 

تناولها، وبالتايل ي�ساعد على �سد ال�سهية وفقدان الوزن الزائد.
ال�سعور  على  ت�ساعد  الربوتني  على  حتتوي  التي  الأطعمة  تناول  اإن 
بالمتلء ب�سكل �سريع وت�سد ال�سهية، مما يقلل من الرغبة يف تناول 
بالربوتني  الغنية  الأطعمة  اأن  بالذكر  واجلدير  الطعام،  من  املزيد 

اخلالية من الدهون ل تت�سبب يف زيادة الوزن.
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ملوثات الهواء تزيد خطر 
�صرطان الثدي 

الإ�سابة  زي���ادة خطر  اإىل  ال��ه��واء  م��ل��وث��ات  ل��ع��دد م��ن  التعر�س  ي���وؤدي  ق��د 
ب�سرطان الثدي ، وفقاً لدرا�سة اأجريت على اآلف الن�ساء يف فرن�سا ، تن�سجم 

نتائجها مع ما تو�سلت اإليه اأبحاث اأخرى حديثة.
 )Xenair( "ك�سينري" ت�سمية  اأطلقت عليها  التي  الدرا�سة  واأكدت هذه 
النيروجني يزيد خطر  اأك�سيد  التعر�س لثاين  اأن  من �سمن خل�ساتها 

الإ�سابة ب�سرطان الثدي.
وتوىل تنفيذ الدرا�سة اأع�ساء من جامعة لي�سر الربيطانية ومركز ليون 
غو�ستاف  ومعهد  فرن�سا،  �سرق  جنوب  يف  املركزية  ليون  ومدر�سة  ب��ريار 
واملخاطر  ال�سناعية  للبيئة  الوطني  واملعهد  الباري�سية،  املنطقة  رو�سي يف 
ال�سكان يف  باري�س، ومركز �سحة  �سمال  )اينريي�س( )Ineris( ومقرها 
بوردو )جنوب غرب فرن�سا(. و�سبق اأن بّينت درا�سات �سابقة عوامل اخلطر 
�سيوعاً  الأك��رث  وهو  الثدي،  ب�سرطان  تت�سبب  التي  الهرمونية  اأو  اجلينية 
عند الن�ساء بني اأنواع ال�سرطان، وكذلك العوامل املتعلقة بالعمر اأو منط 
احلياة )الكحول، الن�ساط البدين، اإلخ(. اإّل اأن درا�سات عدة �سّلطت ال�سوء 
يف ال�سنوات الأخرية على دور بع�س امللوثات. واأ�سار معّدو حتليل تلوي ُن�سر 
عوامل  من  هو  النيروجني  اأك�سيد  لثاين  التعر�س  اأن  اإىل   2021 ع��ام 
اخلطر هذه، وراأوا اأن من املمكن ربط نحو 1700 حالة اإ�سابة ب�سرطان 
الثدي كل �سنة يف فرن�سا به. واعتربوا اأن النتائج املتعلقة باملخاطر املرتبطة 

باجلزيئات الدقيقة لي�ست موؤكدة اإىل هذا احلد.

غوغل يحتفل باليوم 
العاملي للمعلمني

اح���ت���ف���ل ع���م���لق حم����رك����ات ال���ب���ح���ث يف 
الإنرنت "غوغل"  اأم�س الأربعاء باليوم 
العاملي للمعلمني الذي ي�سادف اخلام�س 

من اأكتوبر من كل عام.
على  م��ت��ح��رك��ا  "غوغل" ر���س��م��ا  ون�����س��ر 
ولوحا  دف��را  تظهر  الرئي�سية  �سفحته 
من  تدري�س  اأدوات  وفوقهما  مدر�سيا، 

قبيل جمهر ومثلث وخريطة.
اأعلى  يف  يظهر  الر�سم  على  النقر  وعند 
اأكتوبر،   5 الأرب��ع��اء  "غوغل":  �سفحة 
اليوم العاملي للمعلمني، وميكن م�ساهدة 
باملو�سوع،  �سلة  ذات  ومو�سوعات  اأخبار 
للتهاين  خم�س�سة  خ��ان��ات  على  ع���لوة 

والفيديوهات.
للمعلمني  العاملي  باليوم  الحتفال  وبداأ 
لذكرى  اإح���ي���اًء  وذل���ك   ،1994 ع���ام  يف 
ط�����رف منظمة  م����ن  ت���و����س���ي���ة  ت���وق���ي���ع 
والثقافة  والعلم  للربية  املتحدة  الأمم 
املتحدة  الأمم  ومنظمة  "اليون�سكو"، 
للطفولة "اليوني�سيف"، ومنظمة العمل 
للمعلمني،  ال���دويل  ال��دول��ي��ة، والحت����اد 

ب�ساأن اأو�ساع املدر�سني.
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در��شة ��شتغرقت 9 �أعو�م و6 �أ�شهر
لل�سرطان  الأم��ريك��ي  الوطني  املعهد  اأك��ادمي��ي��ون يف  وق��ام 
يف روكفيل بولية ماريلند بفح�س بيانات ما يقرب من 
100000 بالغ ي�ساركون يف درا�سة فح�س اأمريكية، تويف 
 9 ا�ستغرقت  التي  املتابعة  ف��رة  خ��لل   28477 منهم 

اأعوام و�ستة اأ�سهر.
 71 اأعمارهم  متو�سط  يبلغ  الذين  امل�ساركون،  ق��دم  كما 
ع��اًم��ا، م��ع��ل��وم��ات ع��ن ن�����س��اط رف���ع الأث���ق���ال واأي متارين 
عن   23% ح��وايل  اأف���اد  اإذ  فيه،  �ساركوا  اأخ���رى  ريا�سية 
اأفادوا  و16%  الأثقال  بدعم  التمرينات  ملمار�سة  ن�ساط 
ب��رف��ع الأث���ق���ال ب��ان��ت��ظ��ام م���رة واح����دة اإىل ���س��ت م����رات يف 
ال��ب��ال��غ��ني، الذين  اأن  ال��درا���س��ة  ن��ت��ائ��ج  الأ���س��ب��وع.وك�����س��ف��ت 
اأي رفع للأثقال لديهم  تت�سمن  ريا�سية  بتمارين  قاموا 
قلت  فيما   .22% اإىل   9% بن�سبة  اأق���ل  وف���اة  خم��اط��ر 
الن�سبة اإىل حوايل %14 بني من �ساركوا يف رفع الأثقال 
ب�سكل "منتظم"، يف حني اأن اأولئك الذين قاموا مبمار�سة 
مترينات ريا�سية بدون رفع اأثقال انخف�س لديهم خطر 

الوفاة بن�سبة 32%.
لإر�سادات  ا�ستيفائهم  ع��ن  اأب��ل��غ��وا  ال��ذي��ن  ال��ب��ال��غ��ون،  اأم���ا 
ممار�سة التمرينات الريا�سية التقليدية بانتظام مع رفع 
اأ�سبوع، فانخف�ست  اأو مرتني على الأقل كل  الأثقال مرة 
ن�سب خطر الوفيات لديهم خلل فرة املتابعة ل�41 اإىل 

.47%
ال�سن  كبار  لدى  ارتبط  الأثقال  رفع  اأن  الباحثون  وكتب 
عن  الناجمة  ال��وف��ي��ات  م��ع��دل  بانخفا�س  م�ستقل  ب�سكل 
ج��م��ي��ع الأ����س���ب���اب امل��ر���س��ي��ة واأم����را�����س ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة 
الدموية، م�سريين اإىل اأن نتائج البحث يعطي دليًل اأولًيا 
ال�سن،  لكبار  الأثقال  رفع  فوائد  حول  وللأطباء  للعلماء 
روتني  اإىل  الأثقال  رفع  متارين  اإ�سافة  �سيمكنهم  الذين 

ن�ساطهم البدين.

�أ�شبوعيًا دقيقة   75 �أو  دقيقة   150
مبمار�سة  البالغني  ع��ادة  تن�سح  ال��درا���س��ات  اأن  اإىل  ي�سار 
ال�سدة  املعتدل  الن�ساط  م��ن  الأق���ل  على  دقيقة   150

من  دق���ي���ق���ة   75 اأو 
ال�سدة  �سديد  الن�ساط 

اأ�سبوعيا.
ت�سجيعهم  ي��ن��ب��غ��ي  ك��م��ا 

"متارين  اأداء  ع�����ل�����ى 
الأثقال،  ب��رف��ع  التقوية" 

على  ت���ع���م���ل  ال����ت����ي 
ال���������س����اق����ني 

والوركني 
والظهر والبطن وال�سدر والكتفني والذراعني، على الأقل 

يومني يف الأ�سبوع.

�حلمام �ل�شاخن يعادل فو�ئد �لريا�شة
كوفنري،  جامعة  اأج��رت��ه��ا  علمية،  درا���س��ة  نتائج  ك�سفت 
يكون  اأن  ميكن  بانتظام  �ساخن  حمام  على  احل�سول  اأن 
خياًرا بديًل يحاكي العديد من الفوائد ال�سحية ملمار�سة 

الريا�سية.
يزيد  منتظم  ب�سكل  �ساخن  مب��اء  ال�ستحمام  اأن  واأك���دت 
م��ن ت��دف��ق ال���دم ودرج���ة ح���رارة اجل�سم وم��ع��دل �سربات 
القلب، وهي نف�س الفوائد التي حتققها ممار�سة التمارين 

الريا�سية، بح�سب ما نقلت "ديلي ميل" الربيطانية.
املدى  على  �ساخن  مباء  ال�ستحمام  ي�ساعد  اأن  ميكن  كما 
الطويل يف حت�سني �سحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز 

منو اخلليا واإ�سلحها، بل ويعمل كم�ساد للكتئاب.
واأي�ساً ت�سمل الفوائد خف�س �سغط الدم وتقليل اللتهاب 
للأ�سخا�س  ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  على  ال�سيطرة  واإح��ك��ام 

امل�سابني بداء ال�سكري من النوع 2.

�جلمع بينهما نتائجه مذهلة
لكن الباحث ت�سارلز �ستيوارد، اأكد اأن ممار�سة التمرينات 
مبزايا  يتعلق  فيما  البديل  اخليار  على  تتفوق  الريا�سية 
الع�سلت  كتلة  حت�سني  اأو  ال��ده��ون  ف��ق��دان  يف  امل�ساعدة 

بني  اجلمع  اأن  الباحثون  يعتقد  ول��ه��ذا  ال��ع��ظ��ام،  وكثافة 
ال�ساخنة  احل��م��ام��ات  وا���س��ت��خ��دام  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن 

وال�ساونا ميكن اأن يوؤدي اإىل �سحة اأف�سل.
وقال "اإن ممار�سة الريا�سة هي واحدة من اأف�سل الطرق 
واللتزام  الإق���ب���ال  اإىل  م�����س��ريا  جيدة"،  ب�سحة  ل��ل��ب��ق��اء 
ل��ل��غ��اي��ة، حيث  ال��ري��ا���س��ي��ة �سعيف  ال��ت��م��ري��ن��ات  مب��م��ار���س��ة 
ل ي���واظ���ب ال��ك��ث��ري م���ن ال��ن��ا���س ع��ل��ى مم��ار���س��ت��ه��ا ب�سبب 
ال�سن  لكبار  بالن�سبة  اأم��ا  احلافز.  انعدام  اأو  الوقت  �سيق 
التمارين  ت�سبب  ف��رمب��ا  م��زم��ن��ة،  ب��اأم��را���س  امل�سابني  اأو 
وا�سحة من  لأ�سباب  يحد  وال��ذي  الأمل،  ا  اأي�سً الريا�سية 
تظل  "بينما  اأ�ساف  كما  اأكرب".  ب�سكل  الريا�سة  ممار�سة 
التمرينات الريا�سية هي اأف�سل طريقة لتح�سني ال�سحة، 
ال�ساخن  اأو حو�س ال�ستحمام  ال�ساونا  اأن  ُتظهر الأبحاث 
هما خ��ي��ارات بديلة لأول��ئ��ك ال��ذي��ن اإم���ا غ��ري راغ��ب��ني اأو 
الريا�سية  ال��ت��م��اري��ن  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  غ���ري 
جامعة  م��ن  باحثني  فريق  اأن  اإىل  كافية." ي�سار  ب��درج��ة 
يق�سون  متطوعني  ح��الت  درا�سة  نتائج  حلل  كوفنري، 
�ساخن  ا�ستحمام  حو�س  يف  ال��وق��ت  م��ن  مت�ساوية  ف��رات 
اأن ممار�سة  اأنه على الرغم من  وركوب الدراجات، وتبني 
التمرينات الريا�سية اأكرث فائدة يف التخل�س من الدهون 
وزيادة كتلة الع�سلت، اإل اأنه كان هناك ارتفاعات مماثلة 
يف درجة حرارة اجل�سم الأ�سا�سية ومعدل �سربات القلب، 
علوة على اأن فحو�سات املوجات فوق ال�سوتية لل�سرايني 

اأثبتت وجود زيادات مماثلة يف تدفق الدم.

اإجناز لتقليل العتماد 
على اأجهزة التربيد

الطلء  ج���ع���ل  يف  ال���ع���ل���م���اء  جن����ح 
ال���ع���امل، رقيقا  ب��ي��ا���س��ا يف  الأك����رث 
ت�سمح  ال���ت���ي  ب���ال���درج���ة  وخ��ف��ي��ف��ا 
ال�سيارات  ط���لء  يف  ب��ا���س��ت��خ��دام��ه 
باردة  لإبقائها  ال��ط��ائ��رات،  وحتى 
اأج����ه����زة  اإىل  احل�����اج�����ة  وت���ق���ل���ي���ل 
الطلء  ���س��م��ك  وي��ب��ل��غ  ال���ت���ربي���د. 
تطويره  مت  ال��ذي  البيا�س،  فائق 
اإنديانا  ب��ولي��ة  ب����وردو  ج��ام��ع��ة  يف 
بو�سة،   0.005 الأم����ريك����ي����ة، 
يف   97.9 اإىل  ي�سل  م��ا  وي��ع��ك�����س 

املائة من اأ�سعة ال�سم�س.
ال�سوق  يف  املوجود  الطلء  حاليا، 
يعك�س  احل����رارة،  ليعك�س  امل�سمم 
فقط ما بني 80 و90 يف املائة من 
الباحثون  وابتكر  ال�سم�س.  اأ�سعة 
ن�����س��خ��ة ���س��اب��ق��ة م���ن ال����ط����لء، مت 
الك�سف عنها العام املا�سي وظهرت 
مو�سوعة  من  العام  هذا  ن�سخة  يف 
لكن  القيا�سية،  ل��لأرق��ام  غيني�س 
واأخف  اأرق  الن�سخة اجلديدة  هذه 
2021، تطلب  وزن��ا. وط��لء عام 
بو�سة   0.015 ب�����س��م��ك  ط��ب��ق��ة 
يف   98.1 ل��ت��ع��ك�����س  مم(   0.4(
وتربيد  ال�سم�س،  �سوء  م��ن  امل��ائ��ة 
الأ�سطح اخلارجية باأكرث من 4.5 
درجة مئوية اأقل من درجة احلرارة 
للطلء  مي���ك���ن  ل���ك���ن  امل���ح���ي���ط���ة. 
انعكا�س  اأن يحقق معدل  اجلديد، 
بطبقة  امل����ائ����ة،  يف   97.9 ي��ب��ل��غ 
 0.15( بو�سة   0.005 �سمكها 
�سحيفة  اأو���س��ح  م��ا  ح�سب  م��ل��م(، 

ميل" الربيطانية. "ديلي 

اأعقاب ال�صجائر تتحول 
اإىل ح�صو للدمى 

العا�سمة  م�����س��ارف  على  م��ن��زل  يف 
ن�ساء  جتل�س  ن��ي��ودل��ه��ي،  ال��ه��ن��دي��ة 
ويدرد�سن  ويبت�سمن  الأر���س  على 
األوان  ذات  دببة  دمى  ملئهن  اأثناء 
م�سنوع  اأب���ي�������س  ب��ح�����س��و  زاه����ي����ة 
�سلة  يف  وج����وده  ي�سيع  م��ن��ت��ج  م��ن 
احل�سو  ذل�����ك  ف����م����ادة  امل���ه���م���لت. 
جرى  التي  ال�سجائر  اأعقاب  فهي 
وي���ج���ري  األ�����ي�����اف  اإىل  حت���وي���ل���ه���ا 
جمعها  بعد  وتبيي�سها  تنظيفها 
من �سوارع املدينة اإذ يتم التخل�س 

من مليني غريها.
ال�سجائر  اأع���ق���اب  ت��دوي��ر  واإع�����ادة 
اأخ����رى  م��ن��ت��ج��ات  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
ك��الأل��ع��اب وال��و���س��ائ��د واح����دة من 
ب��ن��ات اأف��ك��ار رج��ل الأع��م��ال نامان 
الذي  داخ��ل م�سنعه  وم��ن  جوبتا. 
يقع يف �سواحي العا�سمة الهندية، 
قال جوبتا لرويرز "بداأنا بع�سرة 
ج���رام���ات )م���ن ال��ف��ي��رب ك��ل يوم(، 
كيلوجرام  األ��ف  فن�سنع  اليوم  اأم��ا 
تدوير  اإع����ادة  ميكننا  و�سنويا   ...

املليني من اأعقاب ال�سجائر".

لن ت�صدق فوائد رفع الأثقال 
لكبار ال�صن.. درا�صة تك�صف

�أهمية �لريا�شة ل�شحة �لإن�شان، ولتاأكيد  �أحد  ل يغيب عن بال 
�لدورية  يف  نتائجها  ُن�شرت  �أمريكية  در��شة  تو�شلت  ذلك 

�لربيطانية للطب �لريا�شي، �إىل �أن �لبالغني �لذين قامو� 
�لع�شالت برفع  ريا�شية تت�شمن تقوية  مبمار�شة مترينات 

لالأثقال تقل لديهم خماطر �لوفاة لأي �شبب مر�شي بن�شبة 9%. 
و�أو�شح �لباحثون �أن �جلمع بني رفع �لأثقال و�لتمارين �لريا�شية 

�إىل  يوؤدي  �أنه  �إح�شائيا  �أثبت  قد  �أ�شبوعيا،  �لتقليدية 
فو�ئد �شحية مهولة، وفًقا ملا ن�شره موقع �شبكة "�شكاي" 

�لإخبارية.

والتوتر  الإج��ه��اد  اأن  اإىل  جديدة  درا�سة  تو�سلت 
اأنفا�سه،  واأي�ساً  الإن�سان  ع��رق  رائحة  على  يوؤثر 

واأن الكلب ت�ستطيع متييز هذه الرائحة.
بلفا�ست  ك��وي��ن��ز يف  ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة  واأج�����رى 
جتربة �سارك فيها 4 كلب مدربة، و36 �سخ�ساً، 
وُطلب من امل�ساركني حّل م�ساألة ح�سابية �سعبة، 
وق���ام���وا ب����الإب����لغ ع���ن م�����س��ت��وي��ات ال��ت��وت��ر قبل 
وب��ع��د امل��ه��م��ة، وا���س��ت��خ��دم ال��ب��اح��ث��ون ع��ي��ن��ات من 
اإعطاء  ومت  امل�ساألة.  حل  وبعد  قبل  امل�ساركني  دم 
حالة  يف  ال�سخ�س  نف�س  دم  م��ن  عينات  ال��ك��لب 
الكلب  وا�ستطاعت  الإج��ه��اد،  وبعد  ال���س��رخ��اء 
اأخذها بهد  اإىل العينات التي مت  تنبيه الباحثني 
مواجهة موقف اأثار التوتر. وقالت كلرا ويل�سون 
النف�س يف جامعة كوينز:  الباحثة يف جمال علم 
خمتلفة  روائح  ننتج  كب�سر،  اأننا،  النتائج  "ُتظهر 
من خلل عرقنا واأنفا�سنا عندما ن�سعر بالتوتر، 
ومي���ك���ن ل��ل��ك��لب مت��ي��ي��زه��ا ب�����س��رف ال��ن��ظ��ر عن 
�سخ�ساً  ك��ان  ل��و  حتى  ال���س��رخ��اء،  عند  رائحتنا 

ال�سوء  البحث  "ي�سلط  واأ���س��اف��ت  يعرفونه".  ل 
ب�سرية  اإ���س��ارات  اإىل  الكلب ل حتتاج  اأن  على 

هذه  الب�سري.  الإجهاد  للتقاط  �سوتية  اأو 
التي  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل  ال��درا���س��ة  ه��ي 

الكلب  اأن  على  دل��ي��ًل  ت��ق��دم 
ت�سم رائحة الإجهاد من 
والعرق وحده،  التنف�س 
اأن يكون  وه��و ما ميكن 

تدريب  ع��ن��د  م���ف���ي���داً 
ك�����������لب اخل������دم������ة 

والعلج".

الكالب ت�صم الإجهاد من عرق 
الإن�صان واأنفا�صه

اأف�صل 
الأطعمة 

لعالج 
ارجتاع 
املريء
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�ش�ؤون حملية

جامعة الإمارات حتتفي باليوم الدويل للرتجمة من خالل  فعاليات واأن�صطة عديدة

�أربع �شنو�ت متتالية من �لنجاح و�لتاأثري �لإيجابي على �لكو�در �لتعليمية

 دائرة التعليم واملعرفة حتتفي مبعلمي اأبوظبي املتميزين يف يوم املعلم العاملي 2022

يف لقاء مو�شع

جمل�ص بن ركا�ص يحتفي مبتطوعي جمعية الإمارات لل�صرطان

•• العني-الفجر

الإن�سانية  ال��ع��ل��وم  بكلية  والآداب  ال��ل��غ��ات  ق�سم  نظم 
عدة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  بجامعة  والجتماعية 
للرجمة  ال���دويل  ال��ي��وم  مبنا�سبة  واأن�سطة  فعاليات 
و����س���ارك يف ال��ف��ع��ال��ي��ة جم��م��وع��ة م���ن اأع�������س���اء هيئة 
الرجمة  درا���س��ات  برنامج  من  والطالبات  التدري�س 
والأملانية  ال��ك��وري��ة  اللغة  يف  الفرعية  والتخ�س�سات 

والفرن�سية والإ�سبانية. 
وقالت الدكتورة موزة عبيد الطنيجي، اأ�ستاذ م�ساعد - 
برنامج درا�سات الرجمة- رئي�س ق�سم اللغات والآداب 
يف جامعة الإمارات اإن اإحتفال الق�سم بهذه املنا�سبة هو 
واملعرفة بني  الثقافات  ن�سر  املرجم يف  ملهنة  "تقدير 
ال�سعوب، وتعزيز الرابط فيما بينها، من خلل ت�سهيل 
لغة التوا�سل مع خمتلف اجلن�سيات ، وبالتايل تعزيز 
قيم ومبادئ ال�سلم والت�سامح والتعاي�س مع خمتلف 
الطنيجي:  م��وزة  الدكتورة  وتو�سح  املجتمع".  فئات 

"اإن ق�سم اللغات والآداب يحر�س على الحتفاء بهذه 
املنا�سبة مع طلبته، من اأجل ن�سر الوعي باأهمية الدور 
ال��ذي يقوم به املرجم يف املجتمع واإع��داد جيل واعد 

يتقن مهارات الرجمة الع�سرية".
حيث  الأن�����س��ط��ة،  م��ن  ال��ع��دي��د  الفعالية  ت�سمنت  كما 
يف  م�سارك  اأ���س��ت��اذ  البطاينة،  حممد  ال��دك��ت��ور  ���س��ارك 
العمل  كيفية  عن  بعر�س  الرجمة،  درا���س��ات  برنامج 
القا�سي  مها  الطالبة  �ساركت  كما  م�ستقل،  كمرجم 

بعر�س عن الرجمة "ال�سمع ب�سرية". 
لل�ساعرة  ق�سيدة  الطلب  األقى  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 
ب�ست  اأ�سدقايه"  ت��ذك��رت   " بعنوان  ال�سويدي  عو�سة 
والأملانية،  والجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة،  خم��ت��ل��ف��ة:  ل��غ��ات 
طلب  �سارك  كما  والإ�سبانية.  والفرن�سية،  والكورية، 
التخ�س�س الفرعي الفرن�سي بعر�س م�سرحي، تلها 
الكوري.  ال��ف��رع��ي  التخ�س�س  ل��ط��ال��ب��ات  غ��ن��ائ��ي  اأداء 
واختتم اللقاء بتكرمي اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة 

املنظمني لهذه الفعالية.

•• اأبوظبي- الفجر

احتفلت دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي بيوم املعلم 
العاملي 2022 عرب تكرمي ثلثة معلمني متميزين يف 
اأبوظبي، لل�سنة الرابعة على التوايل، تقديراً لتفانيهم 
التايل  اجليل  بناء  يف  القّيمة  وم�ساهماتهم  العمل  يف 

من املتعلمني مدى احلياة.
وك���ان���ت ال���دائ���رة ق���د دع���ت م�����دراء امل���دار����س اخلا�سة 
لر�سيح  اأب��وظ��ب��ي  يف  التعليمية  ال�سراكات  وم��دار���س 
امل��ع��ل��م��ني امل��ت��م��ّي��زي��ن ل��دي��ه��ا، ح��ي��ث خ�����س��ع��ت طلبات 
الر�سيح لعملية تقييم �سارمة من ِقبل جلنة التحكيم 
الفائزين  لختيار  وامل��ع��رف��ة  التعليم  ل��دائ��رة  التابعة 
الثلثة الأوائل. وا�ستقبلت الدائرة هذا العام اأكرث من 
الر�سيحات  املدار�س، لي�سل عدد  190 تر�سيحاً من 
الإجمايل منذ اإطلق املبادرة يف يوم املعلم العاملي عام 
2019 اإىل حوايل 700 تر�سيح، الأمر الذي يعك�س 

اإقبال املجتمع املدر�سي على امل�ساركة.
واع���ت���م���دت جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ع��ل��ى جم��م��وع��ة حم���ددة 
ووا�سحة من املعايري، �سملت تقييم التاأثري الإيجابي 
العملية  وخمرجات  الدرا�سية،  الف�سول  يف  للمعلمني 
يتفّرد  التي  املزايا  اإىل  بالإ�سافة  لطلبتهم،  التعليمية 
بها كل معلم عن نظرائه، والأثر الذي اأ�سهم بتحقيقه 
فعاليات  تنظيم  ومت  والطلبة.  املدر�سة  م�ستوى  على 
مدار�سهم،  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  للمعلمني  مفاجئة  ت��ك��رمي 
تخّللها تقدمي اجلوائز التكرميية والتذكارية، لتحفيز 
الفائزين  ح���ذو  ي��ح��ذوا  اأن  ع��ل��ى  الآخ���ري���ن  امل��ع��ل��م��ني 

والتمّيز يف م�سرية عطائهم.

املعلم  ي��وم  بجائزة  الفائزين  املعلمني  قائمة  و�سملت 
و�سونيل  اإمي����ريي،  �ستيفن  دان��ي��ي��ل   ،2022 ال��ع��امل��ي 
اأنيل  راج��ي�����س  وغري�سما  ����س���اودري،  �سلمان  ب��وخ��اري 
وزملئهم خلل  اأم��ام طلبتهم  تكرميهم  كومار. ومت 
زيارة مفاجئة ملدرا�سهم. وتعليقاً على التكرمي، قالت 
احل��ا���س��وب يف  ك��وم��ار، معلمة  اأن��ي��ل  راج��ي�����س  غري�سما 
اليوم  تو�سف  ل  "�سعادتي  اخل��ا���س��ة:  م��اي��ور  مدر�سة 
اأ�سكر  اأن  واأود  اأب����داً،  اأت��وق��ع��ه  ال���ذي مل  التكرمي  ل��ه��ذا 
طوال  يل  لدعمهم  زملئي  وجميع  مدر�ستنا  مديرة 
باأنف�سهم  الإميان  للمعلمني، هي  ن�سيحتي  م�سريتي. 
من  اأن��ا  متّكنت  ف��اإن  ال��ن��ج��اح،  حتقيق  على  وبقدرتهم 
حتقيقه  �سخ�س  اأي  ف��ب��اإم��ك��ان  الإجن����از،  ه��ذا  حتقيق 

املعلمني  جلميع  اأمتنى  العاملي،  املعلم  ي��وم  ويف  اأي�ساً. 
وجمتمعنا املدر�سي دوام التوفيق والنجاح يف جهودهم 
اآلف الطلبة الذين يحملون  لبناء �سخ�سية ومعارف 

مفاتيح امل�ستقبل".
اإمي��ريي، معلم الفنون يف  ب��دوره، عرب دانييل �ستيفن 
بالقول:  �سعادته  عن  الربيطانية  اخلبريات  مدر�سة 
خا�سًة  ال��وق��ت،  ذات  يف  وال�سدمة  بال�سعادة  "اأ�سعر 
هذا  من  بتكرمٍي  فيها  اأحظى  التي  الأوىل  امل��رة  واأنها 
ملدر�ستنا وجلميع  تكرمياً  ال��ف��وز  ه��ذا  واأع��ت��رب  ال��ن��وع. 
زملئي. ن�سيحتي للمعلمني اجلدد اأن يحبوا عملهم 
التعليم هي رحلة حافلة  بال�سرب، لأن مهنة  ويتحلوا 
لأن  مهنٍة جمزية وممتعة،  اأكرث  اأنها  اإل  بالتحديات، 

جوهر عملنا هو بناء �سخ�سة وهوية طلبتنا".
�ساودري،  �سلمان  بوخاري  �سونيل  قالت  جانبها،  من 
الإ�سلمية  امل���در����س���ة  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  م��ع��ل��م��ة 
ال�سعادة  م�ساعر  "تغمرين  اأب��وظ��ب��ي:  يف  الإجنليزية 
للتعبري عن  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال��ك��ل��م��ات  اأج���د  ل  اأين  ل��درج��ة 
الفائزين بهذه  املعلمني  اأحد  فخري وامتناين لكوين 
ال��ي��وم واأت���وج���ه بال�سكر  ل��ف��وزي  اأح��م��د اهلل  امل���ب���ادرة. 
ال��داع��م وامل��ر���س��د طوال  ك��ان��ت  ال��ت��ي  مل��دي��رة مدر�ستنا 
اجلانب  يتجاوز  كمدر�سٍة  عملي  املدر�سة.  مع  رحلتي 
عملنا  ج��وه��ر  لأن  يل،  بالن�سبة  ���س��غ��ف  ف��ه��و  امل��ه��ن��ي، 
منا  يتطلب  ب��ل  الأك���ادمي���ي،  التعليم  على  يقت�سر  ل 
الدعم  وتوفري  وم�ساعرهم  طلبتنا  فهم  على  القدرة 
دائماً  املعلمني  اأن�سح  ول��ه��ذا،  ل��ه��م.  ال���لزم  والإر����س���اد 
طلبتهم  نفو�س  يف  التعّلم  ح��ب  تر�سيخ  على  بالعمل 
اأ�سدقائهم ويدركوا  قبل البدء بتعليمهم، واأن يكونوا 
�سيكون  وعندها  للحياة،  ونظرتهم  تفكريهم  طريقة 
اإىل  الإ���س��ارة  جت��در  وعطائه".  عمله  يف  ناجحاً  املعلم 
يوم  جوائز  مبادرة  اأطلقت  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  اأن 
املعلم العاملي يف العام 2019، ل�سكر وتقدير املعلمني 
على تفانيهم يف م�سريتهم الربوية والتعليمية التي 
اأبوظبي،  يف  التعليم  قطاع  خم��رج��ات  ب��ج��ودة  ترتقي 
اأجيال  لبناء  الأ�سا�سية  الركيزة  جهودهم  ت�سكل  حيث 
امل�ستقبل. وا�ستمرت الدائرة بتكرمي املعلمني الفائزين 
على مدى الأربع �سنوات احتفاًء بجهودهم، ولتحفيز 
دور فعال  اأنف�سهم ولعب  اأكرب عدد منهم على حتدي 
اخلا�سة  امل��دار���س  يف  التعليم  مبنظومة  الرت��ق��اء  يف 

ومدار�س ال�سراكات التعليمية يف اأبوظبي. 

هيئة املنطقة احلرة الدولية يف دبي  جتمع اأكرث من 2 طن من املوؤن لتجهيز ماأوى حيوانات يف الفجرية
•• دبي– الفجر

اأعلنت هيئة املنطقة احلرة الدولية يف دبي، عن نتائج حملتها املجتمعية، 
روح العطاء )Spirit of Giving(، الرامية جلمع امل�ساعدات ملاأوى 
 ،)Animals & Us( احليوانات الواقع يف الفجرية، اأنيمالز اآند اأ�س

الذي ت�سرر ب�سدة ب�سبب الفي�سانات الأخرية يف الإمارات ال�سمالية.
وال�سركاء  الدولية  احلرة  املنطقة  هيئة  موظفو  جمع  ال�سياق،  هذا  ويف 
الكلب  2 طن من طعام  اأكرث من  املرخ�س لها،  املحرفون وال�سركات 
والقطط، بالإ�سافة اإىل العديد من العنا�سر غري القابلة للتلف مبا يف 
ذلك املطهرات، واأ�سّرة احليوانات الأليفة. كما قام جمتمع املنطقة احلرة 
بجمع مبلغ اإجمايل قدره 21،500 درهم خم�س�س للرعاية البيطرية 

اأ�س، فيحت�سن  اآند  اأنيمالز  اأما ماأوى  للحيوانات واإع��ادة تاأهيل املرافق. 
�سوارع  يف  امل�سردة  احليوانات  ب��اآلف  ويعتني  قطة،  و90  كلب   400
الفجرية. هذا ويغطي املتطوعون واملتربعون تكاليف الغذاء والبيطرة.

وبهذا ال�سدد، قال مارتن ج. بيدر�سن، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة املنطقة 
احلرة الدولية: "ت�سكل اإمارة الفجرية عن�سًرا مهًما من كياننا، ل �سّيما 
احلرة  املنطقة  هيئة  يف  رحلتنا  منها  انطلقت  التي  املحطة  كانت  واأنها 
اأحدثه  مبا  �سمعنا  عندما  حتى  حلظة  نتوان  مل  فاإننا  لذلك،  الدولية. 
الفي�سان، وحتركنا للم�ساعدة باأي و�سيلة كانت من خلل اإفزا كريز. هذا 
ا ف�سل املوظفني وال�سركاء املحرفني وال�سركات  ول ميكننا اأن ننكر اأي�سً
املرخ�س لها، اإذ مل يرددوا يف تقدمي امل�ساعدة وقت احلاجة، مما يرجم 

حًقا روح عطاء هيئة املنطقة احلرة الدولية. 

•• العني - الفجر

اأك����د ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��امل ب���ن رك���ا����س العامري 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات لل�سرطان على 
ب��ه املتطوعني يف كافة  ال��ذي يقوم  الأث���ر الإي��ج��اب��ي 
الفعاليات والن�ساطات، والدور الكبري لهم يف غر�س 
لفتاً  والت�سامح.  والعطاء  والإن�سانية  اخل��ري  قيم 
راأ�سها  وعلى  الر�س���يدة  القي������ادة  ت�����وجيهات  اأن  اإىل 

نهيان   اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
اجلهود  م��ن  جعلت   " اهلل  "حفظه  ال����دولة  رئي�س 
وقي�����مة  ف����خر  واخل�����ارج   ال����وطن  يف  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
ون�موذجاً يحتذى يف العطاء، وحمل اعتزاز لنا بني 

ال�سعوب والأمم.
ج����اء ذل����ك خ����لل ا���س��ت��ق��ب��ال رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة 
يف  لل�سرطان  الم���ارات  جمعية  ملتطوعي  اجلمعية  
لقاء مو�سع اأقيم  مبجل�س ال�سيخ حممد بن ركا�س 

وتقديراً  احتفاًء  وذل��ك  ال��ع��ني،  العامرة  منطقة  يف 
لدور املتطوعني الرائد يف اخلدمة املجتمعية واإعلء 
يف  النبيلة  اأهدافها  وحتقيق  اجلمعية  م�سرية  �ساأن 
خدمة املر�سى واملحتاجني. وقد ح�سر اللقاء �سعادة 
و�سالح  اجلمعية  عام  مدير  الكعبي  خمي�س  حممد 
خاطر اجلنيبي رئي�س فريق املتطوعني يف اجلمعية 

والأع�ساء على م�ستوى الدولة.
الكعبي  ع��ام اجلمعية حممد خمي�س  واأ���س��اد  مدير 

يف ك��ل��م��ة ل���ه خ���لل ال��ل��ق��اء، ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي بذلها 
املتطوعون يف اجلمعية يف كل املحطات والفعاليات، 
وعملهم الدوؤوب  يف تعزيز ثقافة التطوع  وامل�ساركة 
املجتمعية.  وثمن اجلهود التي يقوم بها املتطوعني 
جلهة العطاء وفعل اخلري واقتطاع جزء من وقتهم 
للخدمة العامة وم�ساعدة الآخرين، وبالتايل تقدمي 
ر�سالة اإن�سانية تعك�س اأهمية هذا العمل احل�ساري يف 

املجتمع الإماراتي.

اأطفال ال�صارقة يبدعون يف 
جمال الفنون الت�صكيلية

و  الفنون  على  ولتعريفهم  الأط��ف��ال  ل��دى  الإب��داع��ي  احل�س  لإث���راء  �سعياً 
ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة  " التابعة  ال�سارقة  " اأط��ف��ال  نظمت  اأن��واع��ه��ا 
الت�سكيلية  الفنون  جمال  يف  الفنية  الور�س  من  �سل�سة  املبتكرين  و  القادة 

يف مراكزها للأطفال.
ففي ور�سة فن الظلل اأبدع الأطفال يف تنفيذ لوحات با�ستخدام مهارات 
فنية متعددة مثل دمج الأل��وان و الر�سم على هيئة ظلل من دون وجود 
اإع��ادة التدوير  تفا�سيل و�سفيه؛ بينما تعلموا يف ور�سة الفن البيئي على 
فنية  باأ�سكال  �سناعتها  اإع��ادة  و  الطبيعة  من  اأدوات  ا�ستخدام  خ��لل  من 
مبتكرة ؛ اأما يف ور�سة الف�سيف�ساء تعرف الأطفال على فن و حرفة �سناعة 

املكعبات ال�سغرية و ا�ستعمالها يف الزخرفة والتزيني.
�سعود عن  الطفلة حمده  ع��ربت  ال��ظ��لل  ف��ن  ور���س��ة  وح��ول م�ساركتها يف 
من  الفنية  مهاراتها  من  ط��ورت  التي  الور�سة  لهذه  بان�سمامها  �سعادتها 
خلل ر�سم لوحة حتتوي على جرة مع اإنعكا�س الظلل فيها و تود اأن تتعلم 
ال�سارقة  اأطفال  اأن  بالذكر  .   اجلدير  الت�سكيلية  الفنون  املزيد يف جمال 
على  الأط��ف��ال  لتدريب  متنوعة  فنية  برامج  و  ور���س  تنظيم  على  حتر�س 
ت�سجعيهم  اإىل  بالإ�سافة  وفنية  جمالية  قيماً  حتمل  مبتكرة  اأعمال  اإنتاج 

على اكت�ساب مهارات جديدة يف جمال الفنون.

حديقة احليوانات بالعني تعزز ثقافة احلفاظ 
على احليوان واحرتام بقائه على كوكب الأر�ص

•• العني - الفجر 

يف اليوم العاملي للحيوان الذي يوافق الرابع من اأكتوبر �سنوياً، ت�ستعر�س 
حديقة احليوانات بالعني جهودها الرائدة يف حماية احليوانات ب�سكل عام 
واملهددة بالنقرا�س على وجه اخل�سو�س، وفق اأعلى معايري وا�سراتيجيات 

احلفظ على ال�سعيدين املحلي والدويل.
الآف حيوان،   4000 التي جت��اوزت  وتفخر احلديقة برثوتها احليوانية 
%30 منها مهدد بالنقرا�س، عملت على حفظها واإكثارها ون�سر ثقافة 
رعايتها وحمايتها لدى فئات املجتمع عامة والأجيال النا�سئة خا�سة ورفع 
على  احليوي  ال��ت��وازن  على  احلفاظ  احليوانات يف  ب��دور  املجتمعي  الوعي 

الأر�س وعلقة البقاء املتبادلة بني الإن�سان واحليوان والنبات.
العاملي  اليوم  لر�سالة  منوذجياً  مثاًل  بالعني  احليوانات  حديقة  وت�سكل 
الأر�س  كوكب  على  بقائها  واح��رام  احليوانات  على  للحيوان يف احلفاظ 
منذ  وذل��ك  بها،  الجت��ار  اأو  ا�ستغللها  اأو  انقرا�سها  لتحديات  والت�سدي 
له  ي�سهد  وعاملياً  حملياً  داعماً  اليوم   اأ�سبحت  حتى   1968 عام  اإن�سائها 
يف جمال �سون الطبيعة واحلفاظ على الأ�سول الوراثية ، واإكثار ورعاية 
الداما ومها  ب�سكل عايل اخلطورة مثل غزال  بالنقرا�س  ف�سائل مهددة 
والطهر  ح��راب  اأب��و  ومها  العربي  والنمر  العربي  ال��رم��ال  وق��ط  اأبوعد�س 
من  الآخ��ر  بع�سها  وانقر�س  النقرا�س  على  بع�سها  اأو�سك  التي  العربي 
امل�سروع  الب�سرية مثل الجتار غري  املمار�سات  الربية ب�سكل نهائي نتيجة 

والزحف العمراين وال�سيد اجلائر.
البيئية  املبادرات  مثل  متعددة  وركائز  ا�سراتيجيات  احلديقة  تتبنى  كما 
والفعاليات واملوؤمترات واأنظمة التكنولوجيا احلديثة، والتعليم ال�ستك�سايف 
والتدريب البيطري، وتبنى الكوادر ال�سابة، والربامج واجلهود العاملية مثل 
ال�سراكات والع�سويات املحلية والدولية و امل�ساركة  يف  العديد من برامج  
واملتخ�س�سة مبعلومات  املعنية  وتزويد اجلهات  وتبادل اخلربات،  الإكثار، 
الربنامج  زمي�س  احل��ي��وان��ات  معلومات  ادارة  نظام  خ��لل  م��ن  احل��ي��وان��ات 

العاملي  املخت�س يف احلفاظ على معلومات احليوانات حول العامل.
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�ملعدي  �لرجت��اع  مر�ض  من  �لبالغني  من  و%20   14 بني  ما  يعاين 
يف  معني  غذ�ئي  نظام  �تباع  ي�شاعد  فيما   ،)GERD( �ملريئي 
�حلد من تد�عيات هذه �حلالة.وت�شمل �أعر��ض �رجتاع �لطعام �أو 
�ل�شو�ئل �حلام�شة، و�شعوبة �لبلع ب�شكل �شحيح و�لتنف�ض ب�شوت 
عاٍل �أو �ل�شفري، و�ل�شعال، و�حلمو�شة �ملعوية، وغالبا ما تكون هذه 

�لأعر��ض مزعجة ب�شكل خا�ض يف �لليل، مما قد يعيق �لنوم.
من  للحد  �لخت�شا�شيني  ن�شائح  بع�ض  �شاين�ض  ليف  موقع  قدم 

�أعر��ض �رجتاع �ملريء:

للحد من �أعر��شه وتد�عياته �ملزعجة

اأف�صل الأطعمة لعالج ارجتاع املريء

علماء: الدماغ يتحكم ب�صكل مبا�صر يف عمل الأن�صجة الدهنية

على  الثدييات  لكل  الدهنية  الأن�سجة  وحت��ت��وي 
ال���ده���ون البي�ساء  ن��وع��نينْ م��ن اخل���لي���ا: وه��م��ا 
والبنية. وهذه الأخرية موجودة اأ�سا�سا يف اأن�سجة 
امل���ول���ود وال���ط���ف���ل. وي�����س��ت��خ��دم��ه اجل�����س��م حلرق 
على  واحل��ف��اظ  �سريع  ب�سكل  احل��راري��ة  ال�سعرات 
الدهون  تختفي  ال�سن،  يف  التقدم  وم��ع  ال���دفء. 
اإىل  ي��وؤدي  مما  البي�ساء،  ال��ده��ون  وتبقى  البنية 
ت��خ��زي��ن ال�����س��ع��رات احل���راري���ة ال���زائ���دة ب���دل من 

الق�ساء عليها.
وعلى مدى الأعوام  الع�سرة املا�سية، كان العلماء 
املمكن حتويل  م��ن  ك��ان  اإذا  م��ا  ي��ح��اول��ون معرفة 
عملية  ل��ت�����س��ري��ع  ب��ن��ي��ة  اإىل  ال��ب��ي�����س��اء  ال���ده���ون 
ا�ستهلك ال�سعرات احلرارية. واأظهرت التجارب 
الربد  مب�ساعدة  بذلك  القيام  ميكن  اأن��ه  الأوىل 

واملواد املوجودة يف الفلفل احلار.
الباحثون م�ستقبلت اخلليا الع�سبية  واكت�سف 
وتتحكم  بالدماغ  الدهنية  الأن�سجة  تربط  التي 
يف ن�����س��اط ال���ده���ون ال��ب��ن��ي��ة. وم���ن اأج����ل حتقيق 
اخلليا  وبنية  عمل  العلمي  الفريق  در���س  ذل��ك، 
الع�سبية املوجودة يف الأن�سجة الدهنية للفئران. 

اأن�سجتها  لت�سبح  القوار�س  ج�سم  العلماء  وعالج 
اخلليا  عمل  عن  للك�سف  �سفافة،  �سبه  الدهنية 

الع�سبية املوجودة يف الدهون.
 واأظهرت الدرا�سات اأن جزءا كبريا من امل�ستقبلت 
ي��رت��ب��ط ارت��ب��اط��ا م��ب��ا���س��را ب��دم��اغ ال��ف��ئ��ران، ول 
يرتبط باجلهاز الع�سبي املحيطي. واأدخل الفريق 
جمموعة من اجلينات يف اخلليا الع�سبية لقتل 
هذه امل�ستقبلت ب�سكل انتقائي، حيث وجد العلماء 
اأن اخلليا الع�سبية تلعب دورا مهما يف ال�سيطرة 

على الدهون البنية.
بداأ  الع�سبية،  اخلليا  على  الق�ساء  مت  وعندما 
بالأن�سجة  التحكم  يف  املحيطي  الع�سبي  اجلهاز 
البنية.  الدهون  ون�ساط  منو  حّفز  مما  الدهنية، 
اجل�سم،  ح����رارة  درج���ة  ارت��ف��ع��ت  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
ال�سعرات  فبداأت يف حرق  الدهنية  الأن�سجة  واأما 

احلرارية بدل من تخزينها.
لهذه  اللحقة  الدرا�سة  اأن  اإىل  العلماء  وخل�س 
���س��ت�����س��اع��د يف ت��ط��وي��ر �سبل  ال��ع�����س��ب��ي��ة  اخل���لي���ا 
احل��راري��ة يف  ال�����س��ع��رات  ح��رق  عملية  التحكم يف 

الدهون البنية.

�كت�شف علماء �لأع�شاب �أن �لأن�شجة �لدهنية للثدييات حتتوي على عدد كبري من �مل�شتقبالت �ملرتبطة مبا�شرة بالدماغ.
وُن�شرت �لدر��شة بهذ� �ل�شاأن يف جملة Nature �لعلمية.

ما هي �لأطعمة �لتي ميكن �أن ت�شبب حرقة؟
تو�سح الدكتورة ديبورا يل ، الطبيبة يف �سيدلية دكتور فوك�س على الإنرنت 
، اأن ارجتاع املعدة ناجت عن انتقال حمتويات املعدة للخلف من املعدة اإىل املريء 
)احللق( وتقول :"يف الظروف العادية  يتم الحتفاظ بالطعام داخل املعدة 
ب�سبب وجود �سمام يف الطرف ال�سفلي من املريء ي�سمى الع�سلة العا�سرة 
للمريء ال�سفلية )LES( ،اإذا كان هناك �سغط كبري على الع�سلة العا�سرة 
املريئية ال�سفلى، فاإنها ت�سبح مت�سربة وغري كفوؤة، ويتم دفع الطعام امله�سوم 
جزئيا، املمزوج باأحما�س املعدة، اإىل اأعلى واإىل اأ�سفل املريء، وميكن اأن توؤدي 
حتفيز  طريق  عن  املعدي،  الرجت��اع  تفاقم  اإىل  وامل�سروبات  الأطعمة  بع�س 

يف  الت�سبب  اأو  ال��زائ��د  املعدة  حم�س  اإف���راز 
املريئية  العا�سرة  الع�سلة  ا�سرخاء 

ال�سفلى. "
الراأي  جملة  يف  مراجعة  ت�سري 

اجلهاز  اأم����را�����س  يف  احل�����ايل 
التغيريات  اأن  اإىل  اله�سمي 
الغذائية تعترب خط العلج 
املعدي  ل�����لرجت�����اع  الأول 
املزيد  اإي�����لء  م���ع  امل���ري���ئ���ي، 
م��ن اله��ت��م��ام ل��لإف��راط يف 

وتعترب  الأدوي��������ة،  ا���س��ت��خ��دام 
الدوائية،  غ��ري  ال��ع��لج��ات 

ال���ن���ظ���ام  اإدارة  م����ث����ل 
الغذائي، حاليا اأف�سل 
طريقة لإدارة ارجتاع 

املريء.
يل:  وت�������������س������ي������ف 

ت  ميا نز لإ ا "
ه��������������ي 

مواد معينة موجودة يف اأمعائك، وهي �سرورية لتحطيم الطعام اإىل جزيئات 
�سغرية وميكن بعد ذلك امت�سا�سها يف جمرى الدم."

واللكتاز  واملالتاز  الأميليز  الكربوهيدرات  تك�سر  التي  الإن��زمي��ات  ت�سمل 
وال�سكراز، والليباز م�سوؤول عن تك�سري الدهون وحتويلها اإىل اأحما�س دهنية 

وجل�سرين، ويحلل الربوتياز الربوتني اإىل اأحما�س اأمينية منف�سلة.
 Current Medicinal ت�سري مراجعة اأجريت عام 2019 يف جملة
والقهوة  ال���ده���ون  م��ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  ت��ن��اول  اأن  اإىل   Chemistry
ارجتاع  من  تزيد  كلها  والكحول  بالتوابل  الغنية  والأطعمة  وال�سوكولتة 
املريء، على الرغم من وجود بيانات اأقل حول الأطعمة املقلية اأو امل�سروبات 

الغازية و�سلتها بارجتاع املريء. .
 Concepto ل�سركة  الطبي  امل��دي��ر   ، حممود  ط��ارق  الدكتور  يقول 
يف  باحلرق  اإح�سا�س  هي  املعوية  "احلمو�سة   :Diagnostics
منطقة ال�سدر عندما تنتقل اأحما�س املعدة اإىل احللق،عند البلع 
اأ�سفل املريء لل�سماح بدخول الطعام اأو ال�سراب  ترتخي ع�سلة 
ت�سعف  اأو  الع�سلت  ترتخي  مل  اإذا  ذل��ك  وم��ع  معدتك،  اإىل 
مبرور الوقت، ميكن اأن يتدفق حم�س املعدة مرة اأخرى اإىل 

املريء، مما ي�سبب تهيجا والتهابا.
ميكن اأن تختلف اأ�سباب احلمو�سة املعوية من �سخ�س لآخر 
�سوءا  الأم��ر  تزيد  التي  ال�سائعة  وامل�سروبات  الأطعمة  لكن   ،
هي الكحول وال�سوكولتة والقهوة والأطعمة الغنية بالتوابل 
وال��ط��م��اط��م، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك مي��ك��ن ل��لأط��ع��م��ة الغنية 
بالدهون والأملح، مثل الوجبات ال�سريعة والأطعمة املقلية 
اأن ت�سبب حرقة املعدة  والبيتزا والوجبات اخلفيفة امل�سنعة 

."

ما هي �لأطعمة �لتي ميكن �أن متنع �رجتاع �حلم�ض؟
الغذائي  املتو�سط والنظام  البحر الأبي�س   حددت مراجعة حمية 
وتو�سي  امل����ريء،  ارجت���اع  لإدارة  ك��ط��رق  ال��ك��رب��وه��ي��درات  منخف�س 
امل��راج��ع��ة اأي�����س��ا ب���رك ف���رات اأط����ول ب��ني الأك����ل وال���ن���وم  مع 
الع�ساء قبل اأربع �ساعات على الأقل من وقت النوم لتقليل 
خطر الإ���س��اب��ة ب��اأع��را���س ارجت���اع امل���ريء ب��ني ع�سية 

و�سحاها.
تقول يل :"ميكن اأن ي�ساعد النظام الغذائي الغني 
اإدارة مر�س الرجت��اع املعدي  اأي�سا يف  بالألياف 
املريئي، ومن املرجح اأن ي�ستفيد امل�سابون من 
الغذائي،  نظامهم  يف  الألياف  حمتوى  زي��ادة 
ال�سوفان،  دقيق  مثل  الأطعمة  اأن  ثبت  وقد 
الغني بالألياف، تقلل من تركيز النريت 
التي  النرات  اأن  املعروف  املعدة، من  يف 
القلب   ب��اأم��را���س  امل�����س��اب��ون  يتناولها 
ت��زي��د م��ن اأع��را���س الرجت����اع �سوءا، 
بالألياف  الغنية  الأطعمة  وت�سمل 
غري  احلبوب  من  امل�سنوعة  تلك 
والأرز  ال��ب��ن��ي  اخل���ب���ز  امل����ك����ررة: 

البني واملعكرونة البنية".
وبح�سب يل من املهم اأي�سا زيادة 
ت���ن���اول ال��ف��اك��ه��ة واخل�������س���روات، 
وت���رك���ز ع��ل��ى اخ���ت���ي���ار ال���ف���واك���ه غري 
احل��م�����س��ي��ة م��ث��ل امل����وز وال��ب��ط��ي��خ واخل���وخ 
والكمرثى واخل�سروات اجلذرية مثل البطاطا 
البقر  اأن حليب  وث��ب��ت  وال�����س��م��ن��در،  احل��ل��وة واجل���زر 
كامل الد�سم يوؤدي اإىل تفاقم الرجتاع، لذا يف�سل ن�سف 
بديل  ه��و  النباتي  واحلليب  الد�سم،  م��ن��زوع  اأو  الد�سم 

قليل الد�سم.

طعام من �حلبوب �لكاملة و�لكربوهيدر�ت على �خل�شب
اتباع نظام غذائي غني بالألياف هو  اأن  يوافق الدكتور طارق حممود على 
القلوية  الفواكه واخل�سروات  واأن  املريئي،  املعدي  الرجت��اع  ملر�س  الأف�سل 

ميكن اأن تكون مفيدة.
املعوية،  احلمو�سة  ملنع  تناولها  ميكنك  التي  الأطعمة  من  جمموعة  هناك 
اأقل  اأنك  املليئة بالألياف جتعلك ت�سعر بال�سبع، مما يعني  ويقول الأطعمة 
الإفراط  اأو  ال�سحية  غ��ري  اخلفيفة  الوجبات  ت��ن��اول  يف  ل��لإف��راط  عر�سة 
والفا�سوليا  وال��ربوك��ل��ي  )الهليون  اخل�����س��راء  اخل�سار  ال��ط��ع��ام.  ت��ن��اول  يف 
وال��ب��ط��اط��ا احللوة(  اخل�����س��راء( واخل�����س��روات اجل��ذري��ة )البنجر واجل���زر 
واحلبوب الكاملة )الأرز البني والك�سك�سي ودقيق ال�سوفان( هي اأطعمة غنية 

بالألياف.
يو�سي الدكتور حممود اأي�سا بالأطعمة القلوية والأطعمة املائية ملن يعاين 
م��ن ح��رق��ة امل��ع��دة، ال��ف��واك��ه واخل�����س��روات الأق���ل حم�سية ه��ي اأق���ل عر�سة 
امل��وز والقرنبيط والبطيخ، وميكن  ذل��ك  امل��ريء، مبا يف  للت�سبب يف ارجت��اع 
للأطعمة التي حتتوي على الكثري من املاء اأن تخفف معدة قوية وت�سعف 

حام�سها لذلك عليك تناول الكثري من الكرف�س واخليار واخل�س.

ن�شائح لإد�رة �أعر��ض �لرجتاع �ملعدي �ملريئي
العلجات  اأف�سل  اأن  اإىل   JAMA Surgery جملة  يف  مراجعة  ت�سري 
للرجتاع املعدي املريئي ت�سمل تغيري منط احلياة، بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام 

مثبطات م�سخة الربوتون وثنية القاع باملنظار )اإجراء ثقب املفتاح(.
ي�سيف حممود اإن هناك بع�س العلجات التي ل ت�ستلزم و�سفة طبية والتي 
اأن ت�ساعد يف علج اأعرا�س ارجتاع املريء، لكن التغيريات يف النظام  ميكن 
احللول  "اأحد   : ويتابع  فعالية.  الأدوات  اأك��رث  هي  احلياة  ومن��ط  الغذائي 
اله�سمي  الإن��زمي  هو مكملت  املعدة  و�سفة طبية حلرقة  ت�ستلزم  ل  التي 
للم�ساعدة يف اله�سم وم�ساعدة اجل�سم على تك�سري الطعام، عملية اله�سم 
العنا�سر  جميع  ت��ن��اول  م��ن  اجل�سم  يتمكن  فلن  واإل  امل��ف��ت��اح،  ه��ي  اجل��ي��دة 
الغذائية الأ�سا�سية التي يحتاجها من الطعام الذي تتناوله وبالتايل ل يتم 

تن�سيط ج�سمك ب�سكل �سحيح."

تت�شمن �لن�شائح �لأخرى ما يلي:
الليل  وق��ت متاأخر من  الطعام يف  تناول  ع��دم 

قبل  �ساعات  اأرب��ع  اأو  )خا�سة خلل ثلث 
النوم(

لتجنب  ال���غ���ذائ���ي  ن��ظ��ام��ك  حت�����س��ني 
اأنها  املعروف  وامل�سروبات  الأطعمة 

ت�سبب ارجتاع الأحما�س
ارتداء ملب�س ف�سفا�سة حتى ل 

يتم ال�سغط على معدتك
رف���ع ال���راأ����س ع��ن��د ال���ن���وم حتى 

ثماين بو�سات
للرجتاع  اآخ�����ر  خ��ط��ر  ع���ام���ل 

امل����ع����دي امل���ري���ئ���ي ه����و وج����ود 
فتق احلجاب احلاجز، حيث 

ي��ت�����س��ك��ل م����دخ����ل امل������ريء 
ب�����س��ك��ل غ����ري ط��ب��ي��ع��ي اأو 
ي��ك��ون يف غ��ري م��ك��ان��ه يف 

ال�سدري،  ال��ت��ج��وي��ف 
وف�����ق�����ا ل������درا�������س������ة يف 

م���راج���ع���ة اخل������رباء 
اجلهاز  لأم����را�����س 

اله�سمي والكبد.
ت�سخي�س  وميكن 

ال��ف��ت��ق احل��ج��اب��ي ب��ال��ت��ن��ظ��ري، وغ��ال��ب��ا م��ا ي��ت��م اك��ت�����س��اف��ه ع��ن��د ال��ت��ح��ق��ق من 
املرتبطة بالرجتاع  املزمنة  وامل�ساكل  البطن  العلوي من  اآلم اجلزء  م�سدر 

احلم�سي.
وت�سيف  ديبورا يل: "اإذا كنت تعاين من اأعرا�س ارجتاع مزعجة، فا�ست�سر 
طبيبك للتاأكد من ح�سولك على ت�سخي�س دقيق، قد يعني هذا اأنه قد متت 
اإحالتك لإجراء اختبارات، من املحتمل اأن ت�سمل التنظري الداخلي واختبار 
الأ�س الهيدروجيني من املريء، مبجرد تاأكيد الت�سخي�س هناك الكثري من 

الأ�سياء التي ميكنك القيام بها مل�ساعدة نف�سك:
- ت��ن��اول ن��ظ��ام��ا غ��ذائ��ي �سحيا وم��ت��وازن��ا وق��ل��ي��ل ال��د���س��م م��ع ال��ك��ث��ري من 

الألياف.
- اإنقا�س الوزن، ت�سع ال�سمنة �سغطا اإ�سافيا على الع�سلة العا�سرة املريئية 

ال�سفلى.
- الإقلع عن التدخني، يرتبط التدخني ارتباطا وثيقا بالرجتاع احلم�سي، 

النيكوتني يريح الع�سلة العا�سرة املريئية ال�سفلى.
- ممار�سة التمارين الريا�سية بانتظام، ميكن اأن ت�ساعد التمارين الريا�سية 
يف الرجتاع طاملا اأنها النوع ال�سحيح من التمارين، ول متار�س الريا�سة يف 

غ�سون �ساعتني من تناول الوجبة.
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العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - املنار ال�شاطع لالبواب والملنيوم ذ م م 
وميثلها املدير وال�شريك : معني ابراهيم قاعود مروان ابراهيم قاعود ابو مغي�شيب

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004892/ 
قاعود  ابراهيم  معني   : وال�سريك  املدير  وميثلها  م  م  ذ  والملنيوم  للبواب  ال�ساطع  املنار   : عليه  املحكوم  اإىل: 
العنوان : ال�سارقة �سناعية رقم 5 �سارع املليحة �سربة رقم 4 ملك حممود احمد وتوفيق احمد الهاتف املتحرك: 
العنوان:  مغي�سيب  ابو  قاعود  ابراهيم  مروان   065422616/0506798612/0506919602
 : املتحرك  الهاتف  احمد  وتوفيق  احمد  حممود  ملك   4 رقم  �سربة  املليحة  �سارع   5 رقم  �سناعية  ال�سارقة 
0506919602 /065422616/0506798612  حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه 
�سدك ل�سالح املدعي  املنفذ فائز عبداحلميد عبداجلبار - اجلن�سية عراقي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعله  ومبا 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 51350.0   لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند 
التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( 
عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك 

)م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
بوابة ال�شموخ للمقاولت ذ م م مكتب ال�شفيا لال�شت�شارات الهند�شية 

اإخطار دفع يف الق�شية رقم AJCEXCIREA2022 /0004151 مدين )جزئي(  
اإىل: املحكوم عليه : بوابة ال�سموخ للمقاولت ذ م م

العنوان : امارة عجمان / مرحب ر�سدن�س هاتف رقم :0569798893 هاتف ثابت 067447887 
امييل )Info@bawabatalshumokh.com( / رقم مكاين/ 5154409639 

مكتب ال�سفيا لل�ست�سارات الهند�سية
العنوان : امارة عجمان / مرحبا ر�سدن�س هاتف رقم 0097177482000 هاتف رقم 0527803330 

امييل )alsafia ea@gmail.com رقم مكاين / 5414809058
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ال�سيخة عزة عبداهلل بن را�سد النعيمي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله.  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 1386629.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا 
الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة.  

ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اداء    امر   SHCFICICPL2022 /0006794 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه اأعمار اخلليج ملقاولت البناء ذ.م.م،  العنوان : 9614465 
عقبة نافع عبدالكرمي، العنوان : 9614466

نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
م،  م  ذ  ال�سحية  و  الكهربائية  الدوات  الذهبية لتجارة  النجوم  اأعله ل�سالح  بالرقم 
بالتايل : ن�س احلكم - نامر بالزام املدعى عليهما ان يوؤديا للمدعي بالت�سامن فيما 
بينهما مبلغا وقدره )135323( درهم والزمتهما بالفائدة مبقدار 5%�سنويا من 
تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات. حكما قابل لل�ستئناف 

خلل املدة القانونية 30 يوما اعتبار ًا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002628 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه �سركة يو�سف ابراهيم للمقاولت �س.ذ.م.م العنوان : 9505921
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/08/17 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعله ل�سالح / قرطبة ل�سناعة الأثاث ذ.م.م، بالتايل: ن�س احلكم
و  للمدعية مبلغ  توؤدي  باأن  املدعى عليها  باإلزام   : املحكمة مبثابة احل�سوري  حكمت 
درهما  واأربعون  واثنني  األفا  وثمانون  واثني  مائة  درهم(   182042.25( قدره 
وخم�سة وع�سرون فل�سا ً والفائدة التاأخريية بواقع 5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى 
وحتى متام ال�سداد على األ يزيد عن املبلغ املق�سي به، والزامها بالر�سوم وامل�ساريف 
و500 درهم مقابل اأتعاب املحاماة. حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية 30 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
MOJAU_2022- 0093107 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعلن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / حممد حممد نذير ال�سعراوي، اجلن�سية : �سوريا يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %25 وذلك اىل ال�سيد/ ممتاز تي�سري طويله، 
تاأ�س�ست  املباين(  التنظيف  خلدمات  ال�سرعة  )عامل  امل�سماه  بالرخ�سة  �سوريا  اجلن�سية: 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )757297( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقه، تعديلت اأخرى: ل يوجد
 2013 ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
MOJAU_2022- 0092886 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعلن بالن�سر

يف  ترغب  الهند   : اجلن�سية  احمد،  �سيار  بانو  �سمينه  ال�سيدة/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %100 وذلك اىل ال�سيدة / هي�سيل اين مي�سول، 
ال�سارقة  باأم�ارة  تاأ�س�ست  دلهي(  نهار  نور  )كافترييا  امل�سماه  بالرخ�سة  الفلبني   : اجلن�سية 
بال�سارقه،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )611447( رقم  رخ�سة  مبوجب 

تعديلت اأخرى: ل يوجد
 2013 ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
MOJAU_2022- 0093166 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعلن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأنه كل من : 1. ال�سيدة ام اي كاتريني تانا فيكتوينو - اجلن�سية الفلبني، ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد : رونالدو �ستور اورتيز - اجلن�سية 
والتنازل عن  البيع  ترغب يف  الفلبني،   : اجلن�سية   - ليوناردو  ديزون  : بريناديت  ال�سيدة   .2 الفلبني. 
كامل ح�ستها البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد : موؤن�س حممد في�سل �سيخ - اجلن�سية، اجلمهورية 
العربية ال�سورية، يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا وقت الع�ساء( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 

رقم )770034( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديلت اأخرى:
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العلن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
تنازل/ بيع

اإعلن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�سيد/ اف�سار ح�سني معني جوناب على - اجلن�سية:بنغلدي�س 
داليا  ال�سيدة/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
الريف  )خمبز  امل�سماه  الرخ�سة  يف  م�سر،   : اجلن�سية   - يون�س  حممد  ال�سيد  حممد 
 ،)219787( رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  امل�سري( 

تعديلت اأخرى : ل يوجد
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
تنازل/ بيع

اعلن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / جا�سم حممد �سلطان القطري ال�سويدي، اجلن�سية : المارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد / رئي�س خان ول�س خان، اجلن�سية: 
افغان�ستان بالرخ�سة امل�سماه )ال�سعلة ل�سيانة ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
ال�سكل  تغيري  اأخرى:  تعديلت  بال�سارقه،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )617680(
• تغيري ال�سم التجاري من )ال�سعلة  القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
ال�سخ�س  �سركة  م  م  ذ  لل�سيارات  امل�ستعملة  الغيار  قطع  لتجارة  الهدير  )ركن  اىل  ال�سيارات(  ل�سيانة 

الواحد( • تغيري الن�ساط من )�سيانة ال�سيارات( اىل )جتارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات(. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
بعد  اليه  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العلن  اقت�سى  العدل. فقد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
تنازل/ بيع

اإعلن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : حممد نا�سر علي دلوان الكتبي - اجلن�سية : الإمارات العربية 
فايز   : ال�سيد  اإىل  البالغة )%100( وذلك  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  املتحدة، يرغب يف 
الجهزه  لتجاره  الوادي  )ج�سر  امل�سماه  الرخ�سة  يف  باك�ستان،   : اجلن�سية   - اهلل  حممد  رحان 
الكهربائيه( تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )788198( ال�سادرة من دائرة التنمية 
القت�سادية بال�سارقة، تعديلت اأخرى : تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل 
خدمات(، وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
تنازل/ بيع

اإعلن بالن�سر
يف  يرغب  بنغلدي�س،  اجلن�سية   - لطيف  عامل   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد : حممد على  اإىل  البالغة )100%( وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
كريماداتيل - اجلن�سية، الهند، يف الرخ�سة امل�سماه )بقالة ج�سر الرحمانية( تاأ�س�ست 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )801667( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة 

القت�سادية بال�سارقة، تعديلت اأخرى:
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه 
اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
تنازل/ بيع

اإعلن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد : على اأكرب اهلل ديتا - اجلن�سية باك�ستان، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيدة : كريان �سهزادي 
ذو القرنني خان - اجلن�سية، باك�ستان، يف الرخ�سة امل�سماه )الهواء لتو�سيل الطلبات( 
دائرة  من  ال�سادرة   )789989( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست 

التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديلت اأخرى:
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه 
اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0005218  اأمر اداء  
بنجلدي�سي/  هولدر  عبدالغني  حممد  ال�سلم  راجل  حممد   : عليه  املدعي  اإىل 

اجلن�سية،  نعلمكم باأن املدعى �سيد حميد زار حميد باك�ستاين/ اجلن�سية، 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة

)فقط  درهم(   15000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدى  ان  عليه  املدعي  بالزام  نامر 
خم�سة ع�سر الف درهم( والزمته بالفائدة مبقدار5%�سنويا من تاريخ قيد الدعوى 

وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات
حرر بتاريخ 2022/07/27 

حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

حمكمة ال�شارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين    SHCFICIREA2022 /0006961 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فاطمة مرمي حممد حمى الدين - جمهول حمل الإقامة 
اعلن بالن�سر باللغتني العربية والجنبية

اإلزام  بناء على طلب املدعي : عادل عبد الرحيم ح�سن احلمادي - قد رفعت الدعوى املذكورة اعله تطالبكم ب: 
املدعى عليها اأن توؤدي للمدعي كافة املبالغ من ر�سوم وم�ساريف والتي �سددها املدعي خللق الو�سع القانوين للمدعى 
عليها من حيث اإقامتها وعقد عملها بواقع 5.445.78 درهم خم�سة اآلف واأربعمائة خم�سة واأربعون درهم وثمانية 
و�سبعون فل�س. - اإلزام املدعى عليها اأن توؤدي للمدعي تعوي�سا ً جابرا ً للأ�سرار التي حلقت باملدعي جراء اإخلل 
املدعى عليه بامل�سوؤولية العقدية من الناحية املادية واملعنوية مبلغ وقدره 5000 خم�سة األف درهم. اإلزام املدعى 
وامل�ساريف  الر�سوم  عليها  املدعى  اإلزام  التام.  ال�سداد  واإىل  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  قانونية  بفائدة  عليها 
ومقابل اأتعاب املحاماة. اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/13 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه 
الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا ً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0088284 
املخطرة / الأ�س��������������������ماء ملقاولت تركيب وحدات التكييف والكهرباء ، وميثلها ال�سيدة /ا�سماء خان �سريفراز حممد، هندية اجلن�سية 
، بالوكالة اخلا�سة امل�سدقة لدى الكاتب العدل بدار الق�ساء  ب�سفتها املالكة وميثلها / فوؤاد حافظ على على ، م�سري اجلن�سية 
بال�سارقة بتاريخ 2017/10/31 بالرقم املت�سل�سل للمحرر )SH20171030C39296( وعنوانه : ال�سارقة / النباعة / 

مركز املبارك / مكتب رقم 414 ، هاتف : 2242 599 / 050 
املخط�ر اإليه : �س������������ركة املر�سى ملقاولت البناء

وع������نوانه : ال�سارقة / خلف �سارع العروبة / النباعة / مكتب رقم 405 / الطابق رقم 4  بناية مركز املبارك - ملك ورثة مبارك عبد 
العزيز احل�ساوي - وميثلها ال�سيد / هاين عبدال�سميع عبده علي اأبواملعاطي - هاتف متحرك : 21 76 767 / 050

درهم و�سبعمائة  األف  وثمانون  اثنني  املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ ) 82،700،00( 
الوقائع :

2011/05/17 مت حترير عقد مع املخطر اإليه لتنفيذ اعمال تكييف مب�سروع )فيل اأر�سي + 1 لل�سيد / جمال احمد  1 - بتاريخ 
 را�سد العوبد مبنطقة الرحمانية 1 قطعة رقم 44 ال�سارقة ( وتر�سد بذمة املخطر اإليه مبلغ )3،700( ثلثة اآلف و�سبعمائة درهم

2015/08/13 مت حترير عقد مع املخطر اإليه لتنفيذ اأعمال تكييف مب�سروع )فيل اأر�سي + اأول لل�سيدة / جميلة  2 - وبتاريخ 
حممد ماجد قطعة رقم 154 بالرحمانية ال�سارقة( وتر�سد بذمة املخطر اإليه مبلغ )39،000( ت�سعة وثلثون الف درهم

3 - وبتاريخ 2015/08/19 مت حترير عقد مع املخطر اإليه لتنفيذ اأعمال تكييف مب�سروع )فيل اأر�سي + اأول لل�سيد / حممد 
احمد را�سد العوبد قطعة رقم 2907 بالنوف 1 ال�سارقة( وتر�سد بذمة املخطر اإليه مبلغ )40،000( اربعون الف درهم 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0088855
اإخطار عديل للوفاء مببلغ )32900( درهم

املخطر / جواد م�سامح احمد العرابيد - اجلن�سية : الأردن - رقم الهوية : 784197795179460 ب�سفتي وكيل عن ال�سيد 
/ م�سامح احمد �سالح العرابيد - اجلن�سية الأردن ، وال�سيد / خليل ابراهيم ح�سن احلو�سني - اجلن�سية المارات مبوجب وكالة رقم 
 )248392/1/021( ال�سادرة من حماكم دبي - العنوان / ال�سارقة - ال�سناعية الرابعة - رقم الهاتف / 0506350048

املخطر اليه / علء حممد عبداجليد ابو اجلود - اجلن�سية : م�سر - رقم الهوية : 784198059354930
العنوان / عجمان - اجلرف ال�سناعية 1 - رقم مكاين 5144814303 - رقم الهاتف / 05553325673

ال�سرح :  املخطر اإليه حرر �سيكات للمخطر باإجمايل مبلغ وقدره )32900( درهم )فقط اثنان وثلثون الف وت�سعمائة درهم 
املدعى  ال�سيكات توجه  ا�ستحقاق  بتاريخ  انه  املدعي عليه حيث  بالتوقيع عن  املحول  املحررة من قبل  ال�سيكات  لغري( مو�سوع 

ل�سرف ال�سيكات ال انه ارتدت دون �سرف لعدم مطابقة التوقيع وبياناتهم كالتايل :
"1- ال�سيك الأول رقم 00024 مبلبغ 16450 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 30-08-2022 وامل�سحوب على بنك اأبو ظبي التجاري .
"2- ال�سيك الثاين رقم 00023 مبلبغ 16450 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 30-07-2022 وامل�سحوب على بنك اأبو ظبي التجاري ،

الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،  ا�ستحقاقه واملطالبة  تاريخ  باملبلغ رغم م�سي  بالوفاء  املدعي عليه مل يقوم  ان  وحيث 
لذلك - فاننا نخطر كم ب�سرورة �سداد مبلغ ال�سيكات املذكورة اأعله خلل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �ست�سطر لتخاذ 
الإجراءات القانونية مع حتملكم كافة الر�سوم الق�سائية واأتعاب املحاماه واأي ر�سوم اأخرى مرتبة بهذا اخل�سو�س، واطلب من 

ال�سيد الكتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اخطار منا بذلك ،،،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
انذار عديل بالن�شر

رقم )150945/2022(
املنذر : مايوردهواج رنا، النم�سا اجلن�سية، احمل بطاقة هوية رقم )5-5137106-7841955( ب�سفتي مدير/ 

نيو �سنكلير لدارة العقارات �س ذ م م رخ�سة رقم )836345( - العنوان : دبي - الإمارات العربية املتحدة.
املنذر اليه : �سركة/ جنمة البحريه الكروميكانيكال �س ذ م م، ال�سادر لها رخ�سة رقم 728833، العنوان : دبي - 

مدينة 201 - �سارع : املدينة العاملية - بناية النخيل - املحل : s09 - منطقة : 339 ور�سان الوىل
هاتف رقم : 043336696 - فاك�س : 042662983 - �س.ب : 097700 - دبي

املو�سوع - ومبوجب هذا الإنذار العديل فان املنذر ينبه علي املنذر اليه بالتي : ١( �سداد امل�ستحق من اليجار من 
اآلف وابعمائة واثنان وثمانون  3482 درهم )ثلثة  2022/8/19 مبلغ وقدره  2022/7/10 وحتى  تاريخ 
اخلء   )2 النذار.  هذا  ن�سر  من  يوما  درهم( وما ي�ستجد من ايجارمن تاريخ 2022/8/20 و ذلك خلل 30 
فواتري  �سداد  مع  ال�سواغل  من  خاليه  للمنذر  املوؤجرة  العني  وت�سليم  اليجار  دفع  عدم  حالة  يف  امل�ستاجرة  العني 
بحفظ  القانونيه  الجراءات  كافة  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  ذلك  وبخلف   )3 باملخال�سه.  وتزويدنا  واملاء  الكهرباء 
حقوقه والزام املنذر اليها جربا ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع الإخلء التام 

، مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر اأيا كان نوعها ال�سابقة واحلالية وامل�ستقبلية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ا�شد اهلل افتخار الدين  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006455/ 

اإىل املحكوم عليه : ا�سد اهلل افتخار الدين 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اأمري على عبداهلل �سنان ال علي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور  له  املحكوم  اأن  ومبا 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 
اأعله خلل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  13160.0 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
)15( يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
الركن ال�شامي لتجارة اللحوم ملالكها احمد كرمي احلاجي يو�شف   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006342/ 
اإىل املحكوم عليه : الركن ال�سامي لتجارة اللحوم ملالكها احمد كرمي احلاجي يو�سف 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ الوطنية املتقدمة للتجارة العامة �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م �سابقا الوطنية املتقدمة للتجارة 

العامة ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 82003.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعلنكم   / اإعلنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن حتديد موعد جل�شة خربة 

يف الدعوى رقم 725/2022 نزاع تعيني خربة جتاري 
املقامة من املتنازعني/1( اي ايه كيه للخدمات الريا�سية

)�سركة ال�سخ�س الواحد ذات م�سوؤولية حمدودة (
اخلاجه ب�سفته مالك �سركة اي ايه كيه للخدمات الريا�سية عبدالنا�سر  عي�سى   )2

�سد املتنازع �سده / حمد عبداهلل جمعه على الدو�سري 
نعلن نحن اخلبري احل�سابي / اأحمد اإبراهيم بن فار�س ، اأنه مت تعيننا من قبل حماكم دبي 
مبهمة اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم 2022/725 نزاع تعيني خربة جتاري )كما نعلن 
املتنازع �سده حل�سور جل�سة اخلربة املقرر لنعقادها يوم الإثنني املوافق 10/10/2022 
بناية  بور�سعيد،  ديرة،  دبي،  يف  الكائن  مكتبنا  مبقر  وذلك  وذلك  ظهراً   12:30 ال�ساعة 

مكاتب، مقابل دناتا، الطابق الثالث 306
اخلبري احل�شابي
اأحمد اإبراهيم بن فار�س

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : فلور�ل �ميج لتجارة �لزهور �ل�شناعية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب 101 اىل 433 و 1 اىل 17 ملك ورثة عبدالعزيز عبداهلل الزرعوين 
- املرر ا�ستدامة D 717 B ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1190163  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   742195  :
باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
ال�سركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/14 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/14 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
 : العنوان  �حل�شابات  لتدقيق  فري�شت  �ليفيت  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
مكتب رقم 807 ملك بارتا �سارادى �سودرى بيدهان �ساندرا �سودرى - اخلليج التجاري 
- هاتف : 4504761-04 فاك�س : 2529866-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �ليفيت فري�شت لتدقيق �حل�شابات
807 ملك بارتا �سارادى �سودرى بيدهان �ساندرا �سودرى -  العنوان : مكتب رقم 
اخلليج التجاري - هاتف : 4504761-04 فاك�س : 2529866-04 مبوجب 
اأعله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
لت�سفية فلور�ل �ميج لتجارة �لزهور �ل�شناعية - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2022/9/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/9/14 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 �مل�شوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002638/ 
اإىل املحكوم عليه : �سركة بن �سبت ملقاولت البناء )�س.ذ.م.م( وميثلها املدير العام ال�سيد/ حممد جعفر 

حممد عبد اهلل الزرعوين اإماراتي اجلن�سية  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ح�سن اأحمد ح�سن حممد احلمادي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 942486.0.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعلنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003469/ 
اإىل املحكوم عليه : رقيه مرغي�س  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سلطان حممد عبدالكرمي الظاهري - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 15924.0 

اأعله خلل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555
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العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  6557/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/١- ا�سكون رود كون�سرك�سن �س.ذ.م.م  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دبي بل�سر دراي مك�س ذ.م.م

وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�سي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )4١492.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  6041/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سدهما/١- تهاين اخلليج للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- بير براكني بن 
باول  -   جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/فا�ست لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )50985.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ 

ر�سوم خلزينة املحكمة . 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/5413 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١- وائل عبدالعزيز ديوب  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )40١452( درهم يف  خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/5690 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١- �ساراجنيت �سينغ اجمر �سينغ  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )42772( درهم اىل طالب التنفيذ او  خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/5544 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١- م�سعود عثمان ظريف  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )23672( درهم اىل طالب التنفيذ او  خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  1652/2022/208 تنفيذ مدين 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/١- عمري حميد عبداحلميد  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مو�سى لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١09669( درهم اىل طالب التنفيذ او  خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/5559 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١- ليلى جوفني ماجالني�س  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )١06726( درهم يف خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:472/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم ١98

مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليه للوحدة رقم ١١25 مبنى فاري�ستا والغاء الت�سجيل با�سم 
املدعي عليه واعادة ت�سجيل الوحدة با�سم املدعية مع م�سادرة املبالغ املدفوعة ل�سالح املدعية مبلغ وقدره )750.66.8١١( 
الزامه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول  ال�سداد مع  درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام 

احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة  . 
املدعي:عزيزي ديفليومبنت�س �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - كونراد بيزن�س تاور - الطابق ١5 - مكتب ١505
املطلوب اإعلنهما :  ١- اإيبيكم �سانداى اومازى 2- نواكايجو �سانداى اومازى  -  �سفتهما : مدعي عليهما 

مو�سوع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/9/29 يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ 
عزيزي ديفليومبنت�س �س.ذ.م.م بف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء للوحدة العقارية الكائنة مب�سروع عزيزي فاري�ستا رقم ١١25 
مبنى فاري�ستا لعدم التزام امل�سري بواجباته التعاقدية وعدم �سداد كامل ثمن الوحدة مع الغاء ت�سجيل الوحدة رقم ١١25 
مبنى فاري�ستا من ا�سم املدعي عليهما واعادة ت�سجيلها با�سم املطور )املدعية( واحلكم مب�سادرة املبالغ امل�سددة من املدعي 
عليهما مبلغ )5١4.535.6( درهم وهو ما ي�ساوي قيمة 40% من قيمة الوحدة املتعاقد عليها �سعر الوحدة )286.339.١( 
درهم لخللهما بالتزاماتها وبعدم احقية املدعي عليهما يف ا�سرداده والزمت املدعي عليهما بامل�سروفات والدعوى ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب  يوما اعتبارا من 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1495/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 5١/2022 نزاع حمدد القيمة ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )7075( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : مكتب/عبدالرحمن احمد للمحاماه وال�ست�سارات القانونية
عنوانه:مكتب عبدالرحمن احمد للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - الكائن يف امارة دبي - ديرة - �سارع 

بور�سعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني واعادة التاأمني - الطابق احلادي ع�سر - مكتب ١١0١
املطلوب اإعلنه : ١- اندريا كارمني �سورينتينو - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)7075.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  114/2019/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١86

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 20١8/١70 ا�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )987١746.١8( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : اجيت تايل بوتان فيتيل - واخرون
عنوانه:خارج الدولة الهند ويعلن على موطنه املختار مكتب ح�سن الريامي امارة دبي - منطقة تيكوم 

�سارع ال�سيخ زايد بالقرب من حمطة مرو مدينة دبي للنرنت برج ال�سعفار ١ الطابق 24 مكتب 2408
وميثله:ح�سن علي مطر الريامي

املطلوب اإعلنه : ١- الكوكب لل�ست�سارات الدارية واملوارد الب�سرية - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )987١746.١8(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  750/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١86

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 202١/١4١١ عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )١0١669.2( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك دبي ال�سلمي - �سركة م�ساهمة عامة
دائره  ب��ج��وار   - ال�ساعة  دوار  م��ن  بالقرب   - مكتوم  ال  ���س��ارع   - بور�سعيد  منطقة   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
 legal@dib.ae التنمية القت�ساديه - املبنى الرئي�سي لبنك دبي ال�سلمي - هاتف 042944400 - 

- مكاين:3١7١594535
املطلوب اإعلنه : ١- �سكوت هولينج�سورث باركمان - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���لن  مو�سوع 
وقدره )١0١669.20( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1970/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ١428/2022 نزاع حمدد القيمة ، بالزام املنفذ 
�سدها بان توؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره )22.7١3( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة دبي للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامة
عنوانه:امارة دبي - منطقة املرقبات - �سارع الرقة - مقابل مطعم ال�سفدي اللبناين - بناية ملك 

�سركة دبي للتاأمني
املطلوب اإعلنه : ١- �سبي�س ماك�س للمقاولت �س.ذ.م.م  - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )22.7١3( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��لل  امل��ذك��ور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية 

العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                         يف  ال�شتئناف رقم:84/2022/328 ا�شتئناف تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ - ا�ستئناف رقم 89

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:١3 /2022 منازعة مو�سوعية التنفيذ العقاري 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:�سركة تطوير جممع دبي لل�ستثمار ذ.م.م
دبي لل�ستثمار فاك�س رقم:04885١007  دبي لل�ستثمار منطقة جبل علي مبنى  عنوانه:امارة دبي جممع 
 - ali@alserkallawfirm.ae:هاتف:04885١١88 - ���س.ب:١١١485 - م��ك��اين:١52١766١5١ - امييل -

وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�سف ال�سركال 
املطلوب اإعلنه :  ١- ابوبكر بونيت عبداهلل كوتي  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعلن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م:2022/١3 منازعة مو�سوعية التنفيذ 
ال�ساعة 05.30 م�ساءا  املوافق  ١0/26/2022   الربعاء   لها جل�سة يوم  بتاريخ:2022/8/2. وح��ددت  العقاري 
�ستجري  تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سى  وعليه   ، بعد  ع��ن  التقا�سي  بقاعة 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 70533

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:671/2022/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم ١97
I منطقة اليلي�س   -  2 مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبةبف�سخ عقد بيع الوحدة رقم 7١8 حياة بوليفارد 
اأ�سابت املدعي  التي  املاديه والدبيه  2 - رقم الر���س 2١8 وم�سادرة ما مت �سداده والتعوي�س عن ال�سرار 

نتيجة اخلل املدعي عليه . 
املدعي:ن�سمي ديفلومبنت �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج ال�سلم - �سقة 2604 - �سرياتون 
جراند

املطلوب اإعلنه :  ١- فران�سي�سكو اناكل فينومانانا  -  �سفته : مدعي عليه 
الوحدة رقم 7١8  بيع  الدعوى ومو�سوعها دع��وى مطالبةبف�سخ عقد  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��لن  مو�سوع 
I منطقة اليلي�س 2 - رقم الر�س 2١8 وم�سادرة ما مت �سداده والتعوي�س عن ال�سرار   - حياة بوليفارد 2 
املوافق   الثنني   يوم  لها جل�سة  - وح��ددت  املدعي عليه  اخ��لل  نتيجة  املدعي  اأ�سابت  التي  املاديه والدبيه 
2022/١0/١0  ال�ساعة ١0.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اعالن بالن�شر        

 3945/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

اإىل املتنازع �سده : ١- ادار�سا بهو�سال  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :باب املدينة لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  مببلغ وقدره )١62.22( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ الت�سليم 4/2١/202١ 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2022/١0/١3 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اعالن بالن�شر        

 1846/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : ١- حممد عبداهلل حممد ا�سميك - اأردين اجلن�سية  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :فا�ست لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م 

يوؤديا اىل  بان  بينهما  املدعي عليهما مت�سامنني فيما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
املدعية مبلغ وقدره )١23.١١0.94( درهم مائة ثلثة وع�سرون الف ومائة وع�سرة دراهم واربعة وت�سعون 
بالزام  ال�سداد احلكم  الدعوى وحتى متام  تاريخ رفع  �سنويا من  القانونية بواقع ١2%  الفائدة  فل�سا - مع 
املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره )5000( درهم خم�سة الف درهم 
قيد  تاريخ  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  بها من  النتفاع  لديهما وعدم  املدعية  تعوي�س عن حب�س م�ستحقات 

الدعوى الزام املدعي عليهما الر�سوم وامل�ساريف مقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2022/١0/١2 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:728/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى التا�سعة رقم 4١2

العقار  بت�سليم  املدعي عليها  والزام  الدعوى وملحقها  املوؤرخة 20١3/3/28 مو�سوع  بالتملك  املنتهية  اتفاقية الجارة  بف�سخ  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
مو�سوعها الكائن يف امارة دبي منطقة الثنية 5 رقم الر�س 992 مبنى ايكون ١ الطابق الرابع ع�سر �سقة رقم ١40١ امل�ساحة الكلية باملر 90.07 مر مربع 
امل�ساحة الكلية بالقدم املربع )969.5١( خاليا من ال�سواغل ورد احليازة اىل املدعية والغاء ا�سارة القيد العقاري امل�سجلة لدى دائرة الرا�سي والملك ل�سالح 
املدعي عليها وتكليف دائرة الرا�سي والملك بتنفيذ ذلك - ثالثا:الزام املدعي عليها باداء الجرة ال�سهرية مببلغ مقداره )١62499.99( ثالثا الزام املدعي 
عليها باداء الجرة ال�سهرية بواقع )54١6.00( درهم �سهريا اعتبارا من تاريخ 2022/9/29 حتى تاريخ ت�سليم العقار للمدعية خاليا من ال�سواغل وال�سخا�س 
- رابعا:الزام املدعي عليها بتقدمي براءة ذمة تفيد �سداد ر�سوم اخلدمة ور�سوم ا�ستهلك الكهرباء واملياه او اية ر�سوم اخرى والتي مت ا�ستهلكها حتى تاريخ 

الخلء التام والت�سليم الفعلي للعقار - �ساد�سا:الزام املدعي عليها بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك دبي ال�سلمي �سركة م�ساهمة عامة )حاليا( نور بنك �س.م.ع )�سابقا(

عنوانه:امارة دبي - ديرة �سارع الحتاد دوار ال�ساعة ديرة بنك دبي ال�سلمي )الفرع الرئي�سي( وحمله املختار مكتب خلفان الكعبي للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية دبي - بردبي - عود ميثاء 99 الطابق الرابع رقم 40١

وميثله:خلفان غامن �سعيد خلفان الكعبي
املطلوب اإعلنه :  ١- �سدره خان عامر �سم�س �سيد  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك املوؤرخة 20١3/3/28 مو�سوع الدعوى وملحقها 
والزام املدعي عليها بت�سليم العقار مو�سوعها الكائن يف امارة دبي منطقة الثنية 5 رقم الر�س 992 مبنى ايكون ١ الطابق الرابع ع�سر �سقة رقم ١40١ امل�ساحة 
الكلية باملر 90.07 مر مربع امل�ساحة الكلية بالقدم املربع )969.5١( خاليا من ال�سواغل ورد احليازة اىل املدعية والغاء ا�سارة القيد العقاري امل�سجلة لدى 
دائرة الرا�سي والملك ل�سالح املدعي عليها وتكليف دائرة الرا�سي والملك بتنفيذ ذلك - ثالثا:الزام املدعي عليها باداء الجرة ال�سهرية مببلغ مقداره 
)١62499.99( ثالثا الزام املدعي عليها باداء الجرة ال�سهرية بواقع )54١6.00( درهم �سهريا اعتبارا من تاريخ 2022/9/29 حتى تاريخ ت�سليم العقار للمدعية 
خاليا من ال�سواغل وال�سخا�س - رابعا:الزام املدعي عليها بتقدمي براءة ذمة تفيد �سداد ر�سوم اخلدمة ور�سوم ا�ستهلك الكهرباء واملياه او اية ر�سوم اخرى 
والتي مت ا�ستهلكها حتى تاريخ الخلء التام والت�سليم الفعلي للعقار - �ساد�سا:الزام املدعي عليها بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/١0/١2  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  12226/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000042( وال�سادر عن بنك المارات ال�سلمي 

بقيمة )١300000( واملبلغ الجمايل بالر�سوم )١3055١5( .
طالب التنفيذ : هل بهجت حممد احمد

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - املنطقة احل�سن - �سارع خليفة بن زايد الول - بناية كورني�س فيو - 
الطابق ١5 - �سقة رقم ١503 بالقرب من غرفة التجارة وال�سناعة رقم مكاين ليوجد

املطلوب اإعلنه : ١- كابيتال اندك�س للو�ساطة التجارية - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)١3055١5( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  6745/2022/207 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
املركز   - ����س.ذ.م.م  لل�سرافة  املتحدة  العربية  الم���ارات  ���س��ده/١- مركز  املنفذ  اىل 

الرئي�سي  -   جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ا�س ايه ام ا�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )897379.85( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  6563/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سدهما/١- جلمور اك�سبورتريز للتجارة �س.ذ.م.م 2- �سبري اركابارامبيل 
خالد علي اركابارامبيل  -   جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/موارد للتمويل
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )١43.536.40( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/5547 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١- لورا فيليب  -   جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )58070( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 
اعالن بالن�شر        

 11/2022/1239 مدين جزئي 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : ١- مونيت جني نو�س  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بيتا عطا اإله خاوريان 

وميثله : عبداهلل يو�سف احمد اأنوهي اآل نا�سر 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 

)3000000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة  املوافق ١2/١0/2022  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6160/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، نزاع جتاري  الدعوى رقم 2022/592  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

وقدره )52666.46( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : اأرامك�س المارات �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - فندق الفريمونت - الطابق ١3 مكتب رقم ١302 - رقم 
مكاين 27١959١١05 - هاتف رقم:043586١١3 - فاك�س رقم:043586١١6 

info@ablawfirm.ae:بريد الكروين 
املطلوب اإعلنه : ١- ماجيك �سوز �س.م.ح  - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)52666.46( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13665 بتاريخ 2022/10/6 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6335/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
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حت��ت��ف��ل م��ك��ت��ب��ة زاي����د امل��رك��زي��ة يف م��ن��ط��ق��ة العني 
ال��ث��ق��اف��ة وال�سياحة  ب��دائ��رة  ال��ك��ت��ب  ل���دار  ال��ت��اب��ع��ة 
ك�����اأول مكتبة  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  45 ع��ام��ا ع��ل��ى  مب����رور 
املعرفة  م��ن  بكنوز  اأرففها  تزخر  حديثة  جامعية 
املكتبات  تطور  م�سرية  على  �ساهده  لتكون  والعلم 
للعلم  وم��ن��ارًة  مق�سداً  خللها  اأ�سحت  ال��دول��ة  يف 
يقطف من خمزونها املعريف الأدباء والأكادمييون 

والطلب وحمبو القراءة.
وتعترب مكتبة زايد املركزية باكورة اأحلم موؤ�س�س 
الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
اإن�ساء  ب��داي��ة  م��ع  وت��اأ���س�����س��ت  ثراه”  اهلل  ط��ي��ب   “
اإدارتها  يف  تتبع  وكانت  العني  يف  الإم���ارات  جامعة 
الدرا�سي  العام  املكتبات اجلامعية يف مطلع  ِعمادة 
اجلامعي 1977 -1978، لتكون مرجعاً معرفياً 

خا�سة  ال��ع��ني  مدينة  يف  الأدب����اء  وملتقى  وعلمياً 
ودولة الإمارات عامة.

بداأت املكتبة، كغريها من املكتبات اجلامعية خلل 
املا�سي، من  ال��ق��رن  م��ن  ال�سبعينيات  اأواخ���ر  ف��رة 
نظام  تبنت  اإذ  وت�سنيفها،  فهر�ستها  اأنظمة  حيث 
وكذلك  الع�سري”،  “ديوي  وت�����س��ن��ي��ف  ف��ه��ر���س��ة 
الأمر بالن�سبة خلدماتها املكتبية، وقامت اجلامعة 
عندما  ذل����ك   ،1990 ع����ام  يف  امل��ك��ت��ب��ة  ب��ت��ح��دي��ث 
اع���ت���م���دت امل��ك��ت��ب��ة ن���ظ���ام اأمت���ت���ة م��ت��ك��ام��ل، يحقق 
واأه����داف  والأك���ادمي���ي  العلمي  ال��ب��ح��ث  متطلبات 
الببليوغرافية،  املعايري  مع  توافقه  مع  املجتمع، 
عرب حتويل جميع مقتنيات املكتبة يف قاعدة بيانات 
العربية  باللغة  البحث  ميكن  بحيث  اللغة،  ثنائية 

واللغة الإجنليزية، يف وقت واحد.

ويف عام 2015 مت حتويل املكتبة اإىل مكتبة عامة 
الثقافة  ب��دائ��رة  ال��ك��ت��ب  دار  واإ����س���راف  اإدارة  حت��ت 
عامة  مكتبة  اأك��رب  لت�سبح  اأبوظبي،  يف  وال�سياحة 
يف مدينة العني منذ افتتاحها، توفر جمموعة من 
الكتب التي تتنوع بني روايات الأطفال واملن�سورات 
العلمية  وال��دوري��ات  امل��ج��الت  خمتلف  يف  العلمية 
واملن�سورات  البحثية  والأع��م��ال  الدورية  واملجلت 

الأكادميية لتتنا�سب مع جميع الفئات العمرية.
وقالت �سيخة املهريي مدير اإدارة املكتبات يف دائرة 
لوكالة  ت�سريح  يف  اأبوظبي،   - وال�سياحة  الثقافة 
“ نحتفي اليوم مبرور   : ” “ وام  اأن��ب��اء الإم���ارات 
التي  املركزية،  زايد  تاأ�سي�س مكتبة  على  45 عاماً 
تعمل الآن كمكتبة عامة ومركز جمتمعي، وحتتوي 
اإىل  العلوم،  جميع  ت�سمل  جملد  األ��ف   124 على 

دولة  تاريخ  تتناول  التي  الكتب  العديد من  جانب 
الإمارات ف�سل عن جميع اإ�سدارات دائرة الثقافة 

وال�سياحة .
واأو�سحت املهريي اأن اجلمهور ي�ستطيع احل�سول 
املكتبات  �سبكة  �سمن  مكتبية  جمموعة  اأي���ة  على 
وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  تتبع  التي  الكتب  دار  يف 
باأبوظبي، والو�سول اإىل ما ل يقل عن 350 األف 
املليون جملد يف مكتبات  ح��دود  ع��ن��وان، كذلك يف 
املكتبات  م��ن  الكتاب  طلب  طريق  ع��ن  الكتب،  دار 

الأخرى وا�ستلمه يف مكتبة زايد املركزية.
ل��ه��ذه اخل��دم��ات توفر  ب��الإ���س��اف��ة  اأن���ه  اإىل  ولفتت 
فردية/   ( هادئة  درا�سية  وم�ساحات  قاعات  املكتبة 
والفعاليات،  ل��لأن�����س��ط��ة  ق��اع��ات  م��ع  جم��م��وع��ات( 
ف�����س��ل ع���ن اخل���دم���ات امل��رج��ع��ي��ة ل��ل��ب��اح��ث��ني عند 

رغ��ب��ت��ه��م يف ال��ط��ل��ب اأو ال���س��ت��ف�����س��ار ع���ن ك��ت��ب يف 
موا�سيع حمددة وذلك مل�ساعدتهم يف الو�سول اإىل 

املراجع التي ت�ساعدهم يف بحوثهم.
ونوهت اإىل اأن املكتبة توفر اأي�سا للجمهور اجلامعي 
تخ�س�ساتهم  م��ع  تتنا�سب  ال��ت��ي  البحثية  امل����واد 
ف�سل عن توفري جميع الإ�سدارات والكتب العامة 
اأعمارهم  وفق  وتتنا�سب  الأف��راد  ذائقة  تلبي  التي 
العامة  والكتب  الأط��ف��ال  اأدب  مثل  واهتماماتهم 
املراد  الكتب  موا�سيع  ح�سب  متنوعة  اأق�سام  عرب 
تت�سمن  املكتبة  اأن  اإىل  املهريي  .واأ���س��ارت  قراءتها 
اأي�سا م�سرحا وق�سما للأطفال وت�ست�سيف العديد 
التعاون  خ����لل  م���ن  وال����ربام����ج  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
العني،  مدينة  يف  امل��دار���س  م��ع  امل�ستمر  والتن�سيق 
دائم  ب�سكل  املدر�سية  ال��زي��ارات  تنظيم  عن  ف�سل 

املكتبة  اأن  اإىل  م�����س��رية  ال��درا���س��ي،  امل��و���س��م  خ���لل 
ال�سنة وفرة ال�سيف حيث يجد  اأي��ام  تفتح خلل 
اأعمارهم  وف��ق  للت�سلية  وم��لذا  متنف�سا  الأط��ف��ال 
تعليمية م�ستدامة  برامج  اآمنة من خلل  بيئة  يف 
موجهة للأطفال من املواطنني واملقيمني.واأفادت 
باأن املكتبة تعمل كمركز جمتمعي عرب �سراكتها مع 
جميع املوؤ�س�سات وال�سركات احلكومية واخلا�سة يف 
الدولة كما اأن املكتبة ل حتتوي على املواد املطبوعة 
ت�سمل  رقمية عرب من�سة  توفر خدمات  بل  فقط، 
من  الباحث  يحتاجها  ال��ت��ي  املعرفة  اأن���واع  جميع 
وال�سحف  ال��ع��ام��ة  وامل��ج��لت  البحثية  ال���دوري���ات 
�سواء كانت من دولة الإمارات اأو خارجها، بالإ�سافة 
اإىل كم هائل من املواد الفلمية التعليمية للأطفال 

والكتب الرقمية وال�سمعية.

مكتبة زايد بالعني .. 45 عامًا من املعرفة

•• ال�شارقة-الفجر: 

ومتا�سيح  ح���ول���ه���ا،  ال�������س���ه���ول  ت����راق����ب  ل����ب����وؤة  ب����ني 
اإىل  بها،  املحدقة  للمخاطر  تكرث  ل  التي  النيل 
للحيوانات  الآم��ن  والنقل  والإن�ساء  البناء  تفا�سيل 
من  الأول  العر�س  ينطلق  الأ�سلية،  مواطنها  من 
على تلفزيون  الفيلم الوثائقي “�سفاري ال�سارقة”، 
اأكتوبر   9 اإىل   7 م��ن  اأي���ام،  ثلثة  خ��لل  ال�سارقة، 
1:30 م�ساء، باأجزائه الثلثة  اجلاري، يف ال�ساعة 
القارة  �سفاري خارج  “اأكرب  اإن�ساء  رحلة  توثق  التي 
اإن�ساء  م���راح���ل  ال��ف��ي��ل��م  الإف��ري��ق��ي��ة«.وي�����س��ت��ع��ر���س 
اأكرب منوذج  اإطلقه كفكرة لحت�سان  امل�سروع منذ 
حممية  يف  الإفريقي  واحليوي  البيئي  للتنوع  حي 
قبل  م��ن  افتتاحه  اإىل  ال��ذي��د،  مبدينة  “الربدي” 

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
يف  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
ف��رباي��ر م��ن ال��ع��ام اجل��اري.وا���س��ت��غ��رق اإن��ت��اج الفيلم 
ال�سارقة  اأك��رث من ع��ام، وهو نتاج �سراكة بني هيئة 
حلكومة  الإع��لم��ي  واملكتب  والتلفزيون،  ل��لإذاع��ة 
واملحميات  البيئة  هيئة  م��ع  بالتن�سيق  ال�����س��ارق��ة، 
نخبة  مع  مقابلت  ويت�سمن  بال�سارقة،  الطبيعية 
الأحياء  علم  جم��ال  يف  واخل���رباء  املتخ�س�سني  من 
والبيطرة اإ�سافًة اإىل املهند�سني والفنيني العاملني 
تعد  التي  ال�سفاري  للحديث عن حديقة  بامل�سروع؛ 

الأكرب يف العامل خارج اأفريقيا.
�شنو�ت  5 

وي�سلط الفيلم الأ�سواء على ما حتت�سنه ال�سفاري 
م����ن جم���م���وع���ات ن�������ادرة م����ن احل����ي����وان����ات امل���ه���ددة 

بالنقرا�س، والتي تتهياأ لها بيئة ت�ساعد على العي�س 
والتكاثر، كما يربز مراحل العمل على امل�سروع الذي 

بداأ قبل 5 �سنوات ، وبلغت كلفته نحو مليار درهم.
وتتجول عد�سة الفيلم بني اأركان ال�سفاري واملناطق 
�سممت  التي  اأج��زائ��ه  على  وت�سيء  فيه،  احليوية 
عن  امل��ع��رف��ة  م  وت��ق��دِّ ال�����زوار،  ب��ه��ا  لي�ستمتع  بعناية 
حمتوياته، ودوره يف تعزيز م�سرية التنمية ال�ساملة 
�سكان  على  وعوائده  ال�سارقة،  اإم��ارة  ت�سهدها  التي 
املنطقة، حيث توفر اأكرث من 300 وظيفة ل�سباب 

املنطقة الو�سطى وفتياتها.
 رقم قيا�شي

وحول اإطلق العر�س الأول من الفيلم، اأكد �سعادة 
ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م���دي���ر  حم��م��د ح�����س��ن خ���ل���ف، 
“�سفاري  ف��ي��ل��م  اإن���ت���اج  اأن  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  ل���لإذاع���ة 

ال�سارقة” يتلءم مع ر�سالة الهيئة التي ت�سعى اإىل 
اإبراز ريادة ال�سارقة وتفّوقها يف خمتلف القطاعات 
التنموية التي تر�سخ مكانة الإم��ارة وجهة �سياحية 
ال�سخمة  للمنجزات  قيا�سياً  ورق��م��اً  رائ���دة،  عاملية 
�سفاري حتت�سن احلياة  اأك��رب  اأبرزها  يعد من  التي 

الربية التي تتميز بها القارة الإفريقية.
 م�شاريع عمالقة

وقال �سعادته: “امل�ساريع العملقة ت�ستحق الإ�ساءة 
بالإجنازات  حتفل  ال��ت��ي  الدقيقة  تفا�سيلها  على 
والتحديات لتغري عد�سة الكامريا، وترثي اإنتاجنا 
متثِّل  التي  العالية  اجل��ودة  ذات  باملواد  التلفزيوين 
عن�سر اإلهام وجذب للم�ساهدين، خا�سة يف م�سروع 
ا���س��ت��دع��ى ت��اأ���س��ي�����س ب��ن��ى حت��ت��ي��ة م���درو����س���ة ب�سكل 
من  فائقة  برعاية  نقلت  حيوانات  لحت�سان  دقيق 

مواطنها الأ�سلية، 
رت لها اجلهات القائمة عليها بيئة حتاكي  حيث وفَّ
غذاءها  وتتناول  حياتها  لتمار�س  الطبيعة،  بيئتها 
باإ�سراف نخبة من اخلرباء يف خمتلف التخ�س�سات 
التي حتتاجها مناطق ال�سفاري الكربى يف العامل«.
املكتب  ل�سعادة طارق �سعيد علي مدير عام  ووفقاً 
الإع����لم����ي حل��ك��وم��ة ال�������س���ارق���ة، ف�����اإن ه����ذا العمل 
خمتلف  دع��م  يف  املكتب  توجهات  ي��رج��م  امل�سرك 
اإم������ارة ال�����س��ارق��ة يف جميع  م���ب���ادرات وم�����س��روع��ات 
كوجهة  ال�سارقة  �سفاري  اأهمية  م��وؤك��داً  قطاعاتها، 

�سياحية بيئية فريدة من نوعها بالإ�سافة اإىل دوره 
قرب  عن  الإفريقية  الطبيعة  حماكاة  يف  التعليمي 
ال�سمراء  القارة  من  ال�سارقة  ا�ستح�سرتها  اأن  بعد 
تنوع  من  فيها  مبا  وتفا�سيلها  باأ�سرارها  للتعريف 
الإعلمي  امل��ك��ت��ب  اإن  ���س��ع��ادت��ه  م��ن��ف��رد.وب��ني  بيئي 
حل��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة، ال����ذي ي��ع��م��ل ب��ي��د واح�����دة مع 
خمتلف اجلهات احلكومية ي�ستهدف من هذا العمل 
�سفاري  لأكرب  الداعمة  براجمه  ا�ستكمال  امل�سرك 
يف العامل خارج اأفريقيا، �سمن خطة اإعلمية يعمل 
بتنظيم  ب����داأت  ال��ت��ي  امل�����س��روع  تاأ�سي�س  م��ن��ذ  عليها 
والدولية  املحلية  الإع���لم  و�سائل  مل�سوؤويل  زي���ارات 

الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  ون�����س��ط��اء  والإع����لم����ي����ني 
بالإ�سافة اإىل املواد الإعلمية املكتوبة واملرئية التي 
ودعم  ال�سارقة  �سفاري  ر�سالة  لإي�سال  اإجنازها  مت 

جهوده الرويجية.  
يذكر اأن فيلم “�سفاري ال�سارقة” وثائقي من اإنتاج 
يف  �ساهم  وقد  والتلفزيون،  للإذاعة  ال�سارقة  هيئة 
�سعادة حممد  م��ن:  ك��ًل  ف��ري��ق عمل ي�سم  اإن��ت��اج��ه 
خمرجاً،  ك��ني  وغ���اري  م��ن��ف��ذاً،  منتجاً  خلف  ح�سن 
اأ���س��رف علي  ك��ل م��ن  الوثائقي فيه  الإن��ت��اج  وت���وىل 
مايكل  ال�سينمائي  الت�سوير  ويف  دي��ج��ان،  وط���وين 

اأودونوفان.

 ي�شتعر�ض مر�حل �مل�شروع منذ ولدة �لفكرة وحتى �لفتتاح

ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون تطلق العر�ص الأول من الفيلم الوثائقي �صفاري ال�صارقة
-حممد خلف: �مل�شاريع �لعمالقة ت�شتحق �لإ�شاءة على تفا�شيلها �لتي ترثي �لإنتاج �لتلفزيوين

•• كوميربا-الفجر:

والأكادمييني  املثقفني  م��ن  ح�سور  و���س��ط 
كوميربا  م���دي���ن���ة  يف  اجل����ام����ع����ات  وط���ل���ب���ة 
الربتغالية، انطلقت فعاليات “اأيام ال�سارقة 
الأدبية”، التي تنظمها هيئة ال�سارقة للكتاب 
بالتعاون مع جامعة كوميربا، اإحدى اأعرق 

واأقدم اجلامعات يف الربتغال واأوروبا.
و�سهد اليوم الأول من الفعاليات عر�س فيلم 
امل�ستوحى من كتاب “مقاومة  “خورفكان”، 
�سبتمرب   - ال���ربت���غ���ايل  ل��ل��غ��زو  خ���ورف���ك���ان 

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب   ”1507
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س 
اأنتجته  وال�����ذي  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
حيث  والتلفزيون،  ل��لإذاع��ة  ال�سارقة  هيئة 
بح�سور  ك��ومي��ربا  �سينما  يف  الفيلم  عر�س 
والطلب  اجلامعات  اأ�ساتذة  من  جمموعة 
جانب  اإىل  التاريخية  بال�سوؤون  واملهتمني 
عر�س  ان��ط��لق  اجلمهور.وقبيل  م��ن  ع��دد 
ف��ي��ل��م خ��ورف��ك��ان األ���ق���ى دل��ف��ني ل���ي���او، نائب 
مدير جامعة كوميربا كلمة �سكر فيها اإمارة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  ال�سارقة 

�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�سارقة، على جهودهم القيمة 
والأدبي  الثقايف  احل��وار  لتعزيز  واملتوا�سلة 
ما  اأن  واأك��د  والربتغال،  العربي  العامل  بني 
يف  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ب��ه  يقوم 
هذا ال�ساأن اأمر عظيم ن�سهد اآثاره الإيجابية 
اأكرب  ���س��اأن  ل��ه  و�سيكون  ه��ذه،  اأيامنا  خ��لل 
اإىل  احل�سور  ودع��ا  وللتاريخ،  امل�ستقبل  يف 
جانب  على  للتعرف  ب��دق��ة  الفيلم  متابعة 

حقيقي من التاريخ.
ال�سارقة  “اأيام  م��ن  الأول  ال��ي��وم  �سهد  كما 
الأدبية” يف الربتغال افتتاح معر�س وثائقي 
حتت عنوان “رحلة ال�سارقة يف الربتغال”، 
ووثائق  خمطوطات  على  املعر�س  وا�ستمل 
ن����ادرة م��ن اأر���س��ي��ف ج��ام��ع��ة ك��ومي��ربا يعود 
العا�سر  ال���ق���رن���ني  ب���ني  م���ا  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا 
احل�سارة  تاأثر  جميعها  وتوثِّق  والع�سرين، 
واحل�سارة  بالثقافة  الربتغالية  والثقافة 
والعلوم،  ال��ل��غ��ة،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
واملو�سيقى،  وامل�����لح�����ة،  وال����ري����ا�����س����ي����ات، 

والعمارة، وغريها من امللمح احل�سارية.
وخ���لل اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���س اأك���د  دل��ف��ني لياو، 
ن��ائ��ب م��دي��ر ج��ام��ع��ة ك���ومي���ربا اأن احل���وار 
الفاعلة  ال�سبل  اأب����رز  ه��و  والأدب�����ي  ال��ث��ق��ايف 

وامل�������س���ت���دام���ة ل��ب��ن��اء ع���لق���ات م��ت��ي��ن��ة بني 
واحرام  الآخ���ر  فهم  على  قائمة  ال�سعوب، 
التاريخ،  اأثبته  ما  وه��ذا  واختلفه،  هويته 
ال�سارقة،  لإم���ارة  ال�سادقة  اجل��ه��ود  راً  م��ق��دِّ
يف  ب��ل  ال��ربت��غ��ال،  م�ستوى  على  فقط  لي�س 
ب�سفري  اإياها  وا�سفاً  العامل،  اأنحاء  خمتلف 

الثقافة العربية اإىل العامل.
التي  الأدبية”،  ال�����س��ارق��ة  “اأيام  وت��ه��دف 
مقر  يف  للكتاب”  ال�سارقة  “هيئة  تنظمها 
تعزيز  اإىل  ال��ربت��غ��ال��ي��ة،  ك��ومي��ربا  ج��ام��ع��ة 
الإم����ارات����ي����ة خا�سة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ع���لق���ات 
وت�ستمل  ال���ربت���غ���ال،  م���ع  ع��ام��ة  وال��ع��رب��ي��ة 
ن����دوات وج��ل�����س��ات حوارية  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى 
ت��ن��اق�����س ق�����س��اي��ا وم���و����س���وع���ات م���ن بينها 
الرجمة والتبادل الثقايف، وتتناول حماور 
متنوعة حول الإنتاج الأدبي والفني يف دولة 
الإم������ارات وال��ربت��غ��ال، وي��ق��دم��ه��ا ع���دد من 
والأكادمييني  وال��ن��ق��اد  وامل��ف��ك��ري��ن  الأدب�����اء 
بالثقافة  الح��ت��ف��اء  ال��ب��ل��دي��ن.وح��ول  م���ن 
ال�سارقة  “اأيام  تت�سمنه  وم���ا  الإم���ارات���ي���ة 
اأحمد  ���س��ع��ادة  ق��ال  ال��ربت��غ��ال،  يف  الأدبية” 
ال�سارقة  هيئة  رئي�س  العامري،  ركا�س  بن 
يف  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  “تنطلق  للكتاب: 
جم��م��ل ج��ه��وده��ا م��ن روؤي����ة واح����دة كّر�سها 

بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
امل��ج��ل�����س الأعلى  ال��ق��ا���س��م��ي، ع�����س��و  حم��م��د 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، ت��وؤم��ن ب���دور واأث����ر الفعل 
الإن�سانية،  امل�����س��رك��ات  ك�����س��ف  يف  ال��ث��ق��ايف 
الإماراتية  الثقافة  ب��ني  العلقات  وتعزيز 

ونظريتها العاملية«.
خلل  م���ن  “نتطلع  ال���ع���ام���ري:  واأ�����س����اف 
اآفاق  ف��ت��ح   اإىل  الأدبية”،  ال�����س��ارق��ة  “اأيام 
وجامعاتها  ال��ربت��غ��ال  م��ع  للتعاون  ج��دي��دة 
وموؤ�س�ساتها الثقافية، اإذ ميثل هذا الحتفاء 
ف��ر���س��ة لتعزيز  ال�����س��ارق��ة  ب���اإم���ارة  ال��ع��امل��ي 
والرتقاء  امل�����س��رك��ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��لق��ات 
م�ساركة  حجم  وتو�سيع  الرجمة  مب�ساريع 
ال��ع��رب وال��ربت��غ��ال��ي��ني يف معار�س  الأدب�����اء 
يف  تعقد  التي  الأدب��ي��ة  واملهرجانات  الكتاب 

الإمارات اأو الربتغال«.
اأك������د ����س���ع���ادة حم���م���د ح�سن  م����ن ج���ان���ب���ه، 
ال�����س��ارق��ة للإذاعة  ع���ام هيئة  م��دي��ر  خ��ل��ف، 
اجلهود  م���ن  ال���ن���وع  ه����ذا  اأن  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
ال����ذي ت���ق���وده ال�����س��ارق��ة ب��ت��وج��ي��ه��ات وروؤى 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ح���اك���م ال�������س���ارق���ة، يدعم 
ويفتح  احل�����س��اري،  الإم����ارة  م�سروع  ر�سالة 
ال�����س��ارق��ة للإذاعة  اإن���ت���اج���ات )ه��ي��ئ��ة  اأم�����ام 
مزيٍد  لتحقيق  وا�سعاً  املجال  والتلفزيون( 

من احل�سور واملتابعة على امل�ستوى العاملي، 
م�سرياً اإىل اأن فيلم )خورفكان( يعد واحداً 
التي  ال��ك��ب��رية  ال�سينمائية  الإن��ت��اج��ات  م��ن 
تتطلع  والتي  عليها،  بالعمل  الهيئة  تفخر 
�سينمائية  لإنتاجات  من��وذج��اً  يكون  اأن  اإىل 
اإم���ارات���ي���ة وع��رب��ي��ة ج���دي���دة ت��ع��ي��د تقدمي 
ال��ق��ي��م ال��ت��اري��خ��ي��ة الأ���س��ي��ل��ة ال��ت��ي نه�ست 
فيلم  اأح��داث  العربية.وتدور  احل�سارة  بها 
يج�سد  ت���اري���خ���ي  ق���ال���ب  يف  “خورفكان” 
اأه��ايل مدينة خورفكان يف  �سمود و�سجاعة 
 ،1507 العام  الغزو الربتغايل يف  مقاومة 

وكان الفيلم قد ح�سد العديد من اجلوائز 
منها  ال��دول��ي��ة،  ال�سينمائية  املهرجانات  يف 
مهرجان  يف  ت��اري��خ��ي  فيلم  اأف�����س��ل  ج��ائ��زة 
الذهبية  واجل���ائ���زة  ال�سينمائي،  ب��روك�����س��ل 
ف��ي��ل��م روائ����ي درام����ي يف مهرجان  لأف�����س��ل 
ال�سينمائية  ل���لأف���لم  اإ���س��ط��ن��ب��ول  ب��ي�����س��ت 
يف  وث��لث جوائز   ،2022 يوليو  دورة  عن 
الدويل  ال�سينمائي  اأثفيكفاروين  مهرجان 
اآ�سيوي،  فيلم  اأف�سل  جائزة  وهي  الهند،  يف 
وجائزة  �سينمائي،  ت�سوير  اأف�سل  وج��ائ��زة 

اأف�سل خمرج لفيلم اآ�سيوي.

تنظمها هيئة �ل�شارقة للكتاب بالتعاون مع جامعة كوميرب�

فيلم خورفكان يف الربتغال �صمن اأيام ال�صارقة الأدبية يف كوميربا
-�أحمد �لعامري: نوؤمن بدور �لثقافة يف ك�شف �مل�شرتكات �لإن�شانية ونتطلع ملزيد من �لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �ملعرفية �لربتغالية 

-حممد خلف: نتطلع يف �لهيئة �أن يكون )خورفكان( منوذجًا لإنتاجات �شينمائية �إمار�تية وعربية 
-دلفني لياو: �ل�شارقة �شفري �لثقافة �لعربية �إىل �لعامل و�حلو�ر �لثقايف يبني عالقات متينة بني �ل�شعوب
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�أحر�ض على تطوير موهبتي و�أترك �حُلْكَم للنا�ض

مي�صال وهبة: اأنا من الذين يحر�صون 
على حما�صبة اأنف�صهم

ميّيزه؟ ما  اأكرث  وما  واحد(  ناق�س  )�ستة  الأخري  عملك  عن  تتحدثني  • كيف 
- العمل بولي�سي - ت�سويقي ومن بطولة جمموعة من املمثلني ال�سباب.

اأنه  وور�سة العمل التي �ساركنا فيها قبل اأن نبداأ الت�سوير هي اأكرث ما مّيز العمل، خ�سو�ساً 
وه��ي جتربة مهمة  ال�سابقة،  اأعمايل  اأي من  يف  ور���س مماثلة  �ساركُت يف  اأن  ي�سبق يل  مل 
و�سرورية للممثلني لأنها ت�ساعد على احلفظ، التعرف على ال�سخ�سية اأكرث، كما على 

ال�سخا�س الذين ي�ساركون يف العمل.
علماً اأنه يف اأعمايل ال�سابقة كنت اأتعرف على املمثلني يف موقع الت�سوير.

املتعارف عليه فيه، بل كل  باملعنى  اأي�ساً عدم م�ساركة جنوم  العمل  وما ميّيز هذا 
املمثلني امل�ساركني هم من اجليل ال�ساب ويف بداية انطلقتهم الفنية، وهذه ناحية 

مهمة لأنها حتول دون تكرار الوجوه التي ن�ساهدها عادًة يف الدراما العربية.
وممثلنينْ  م�سري  ممثل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ف��ي��ه،  ال��وح��ي��دة  اللبنانية  املمثلة  كنت 

�سعودينينْ وممثلة اإماراتية وممثلة �سورية وممثل ليبي.

مت  ولكن  املا�سي  العام  من  اأكتوبر  �سهر  يف  امل�سل�سل  ت�سوير  من  انتهيتم   •
�ساركِت  عمل  عر�س  يتاأخر  عندما  ب��الن��زع��اج  ت�سعرين  فهل  اأخ���رياً،  عر�سه 

فيه؟
اأكون  ولكنني  معينة،  خمططات  لديها  تكون  )���س��اه��د(  من�سة  لأن  ك��ل،   -

متحم�سة وعلى اأحّر من اجلمر واأنا اأنتظر عر�سه.

بعده؟ اأخرى  اأعمال  يف  ت�ساركي  • اأمل 
- كل، وحالياً اأنا ب�سدد جمموعة من العرو�س اجلديدة.

بعد اأن انتهيت من ت�سوير)�ستة ناق�س واح��د(، اأجن��زُت �سهادة املا�سر يف 
يف  و�ساركت  نيويورك  اإىل  يونيو  بداية  يف  �سافرُت  ثم  املا�سي  مايو  �سهر 
ور�سة عمل يف اأكادميية )Stella Adler( وعدت اإىل لبنان قبل نحو 

�سهر.

الفنية؟ م�سريتك  يف  العمل  هذا  موقع  • ما 
اأهلي ووطني،  اأ�سّوره خارج لبنان، بعيداً عن  - هو العمل الأول الذي 
كما اأنه اأول عمل اأ�سارك فيه واأنا ل اأعرف اأحداً من املمثلني امل�ُساِركني، 

على عك�س ما كان يح�سل معي يف اأعمايل ال�سابقة.
وقد �سنحت يل الفر�سة من خلل هذا العمل للتقرب من ممثلني 
ل اأعرفهم �سابقاً، كما اأنه اأتاح اأمامي التعرف على ثقافات جديدة 
اأع���م���اًل م�سرية  ك��ن��ا ن�ساهد  اأي����ام الإج������ازات،  وخم��ت��ل��ف��ة. وخ���لل 

و�سعودية.
ا كانت اأتيحت اأمامي الفر�سة  ورمبا لو مت الت�سوير داخل لبنان ملمَ

مل�ساهدة تلك الأعمال.
ه  دمَ همَ �سنْ ممَ منا  واح��د  كل  يقّدم  كي  كثرياً  وتعاونا  واح��دة  عائلة  كنا 

باأف�سل طريقة ممكنة.

املهنة  مع  واحرافية  بجدية  تتعاملني  اأن��ك  وا�سحاً  يبدو   •
�سواء عرب الدرا�سة اأو من خلل خ�سوعك لدورات يف التمثيل، 

فما هدفك من التمثيل؟
- اأنا من الذين يحر�سون على حما�سبة اأنف�سهم.

واأ�ساأل نف�سي يومياً ماذا تعّلمُت اليوم؟ واليوم الذي ل اأتعلم 
فيه اأحاول اأن اأح�ّسن نف�سي اأكرث يف اليوم الذي يليه، لأنني 
كي  وجتربته  نف�سه  يطّور  اأن  بالإن�سان  يفر�س  اأن��ه  اأعترب 

يعّلم غريه لحقاً.

فلن  لوحدها ول يطّورها  عليها  يعتمد  ن  ممَ ولكن  الإن�سان،  تولد مع  التمثيل  اأن موهبة  �سحيح 
ي�سل اإىل اأي مكان، بينما املمثل �ساحب املوهبة املحدودة ميكن اأن ي�سل اإىل اأماكن متقدمة جداً 
اإذا عرف كيف ينّميها وكيف ي�ستغل على نف�سه، حتى اإنه ميكن اأن يتفّوق على املمثل �ساحب املوهبة 

الكبرية.

�سغرية؟ اأم  كبرية  موهبتك  • وهل 
ممَ للنا�س، ولكن مهما كان حجم هذه املوهبة، فاإنني اأحر�س على تطويرها. ل �سك يف  - اأترك احُلكنْ

اأنني ل اأزال يف بداية الطريق واأمامي الكثري كي اأتعّلمه يف هذه احلياة.

التمثيل؟ من  تريدين  • وماذا 
- يف هذه املرحلة يهّمني اأن اأعي�س �سخ�سيات مرّكبة اأكرث تدفعني اإىل اأن اأحتدى نف�سي واأن اأعي�س 

الدور واأن اأعطيه حقه.
اأما يف امل�ستقبل فهناك اأ�سياء اأخرى كثرية اأرغب بتحقيقها.

منها؟ البع�س  تذكري  اأن  ميكن  • هل 
- ل �سيء مينع من اأن اأ�سبح ممثلة عاملية واأل اأح�سر جتربتي يف العامل العربي.

هذا الأمر هو الذي يدفعني لل�سفر اإىل نيويورك للم�ساركة يف ور�سات تدريب وكي اأتعرف عن قرب 
كيف تتم �سناعة الدراما هناك.

التمثيل، خ�سو�ساً  اأن جتربة رزان جمال هي الأف�سل انطلقاً من روؤيتك ملهنة  • هل تعتقدين 
اأنها �ساركت يف اأفلم وم�سل�سلت عاملية؟

ن هي الأف�سل، ولكن رزان جمال ممثلة واقعية جداً وحقيقية جداً، وهي  - ل ميكنني اأن اأحدد ممَ
من املمثلت اللواتي يع�سن الأدوار، كما اأنني اأنتظر اأعمالها دائماً.

لبنان؟ يف  الأف�سل  املمثلة  هي  ّمن  راأيك،  • يف 
لب�س،  رزان جمال، كارمن ب�سيب�س، كارمن  اأعمالهّن هن  اأتابع  اأن  اأحب  - هناك خم�س ممثلت 

ليليان منري وزينة مكي.

الرجال؟ املمثلني  اإىل  • وبالن�سبة 
- يلفتني عمار �سلق ويو�سف اخلال.

العرب؟ املمثلني  اإىل  • وبالن�سبة 
- اأحب اأن اأعمل اإىل جانب ق�سي خويل، لأنه ي�ستغل على تفا�سيل ال�سخ�سية ولأن كل ال�سخ�سيات 

التي يلعبها مرّكبة.

العرب؟ املمثلت  عن  • وماذا 
- اأحب اأن اأعمل اإىل جانب �سلفة معمار ومنة �سلبي.

املقبلة؟ للفرة  حت�سرياتك  • ما 
الدراما  ��ر مرجم من  الآخمَ �ساأختار بينها، بع�سها م�سرك عربي وبع�سها  - هناك م�ساريع عدة 

الركية اإىل الدراما العربية.

اللبنانية؟ العرو�س  اإىل  • وبالن�سبة 
- اأحب اأن اأخو�س جتربة امل�ساركة يف عمل لبناين، ولكننا مل ن�ساهد منذ فرة غري ق�سرية عمًل 

لبنانياً مب�ستوى جيد جداً.
ن يحدد نوع العمل، بل اأختار من بني ما ُيعر�س علّي، و�ساأكون �سعيدة يف حال �سنحتنْ يل  ل�سُت اأنا ممَ

الفر�سة للم�ساركة يف عمل لبناين.
كة. وب�سكل عام كل اأنواع الدراما لها �سلبياتها واإيجابياتها �سواء كانت حملية اأو م�سرمَ

م�سل�سل  يف  دوره��ا  ف��اروق  مها  ال�سابة  املمثلة  حالًيا  ت�سور 
)طري بينا يا قلبي( من اإخراج ع�سام ن�سار، حيث جت�سد 

�سخ�سية ممثلة يف امل�سل�سل الذي يدور يف اإطار ت�سويقي 
رمي  بطولته  يف  ي�سارك  حلقة،   30 خ��لل  رومان�سي 

م�سطفى، حم�سن حميي الدين، هالة فاخر.
ع�سام  اإخ���راج  )بالطو(  م�سل�سل  يف  دوره��ا  ت�سور  كما 

املهند�س.
ع��رف��ت م��ه��ا ف����اروق م��ن خ���لل اأدواره�����ا ال�سابقة 
اإخ����راج  ب��ال��ع��رب��ي(  )���س��وت�����س  يف  ه��ي��ن��ار  �سخ�سية 
ع�سام عبد احلميد، ولبنى يف )دنيا تانية( اإخراج 
اأحمد عبد العال، هذا غري اأدوارها يف م�سل�سلي ) 
البيت بيتي( اإخراج اأماين عبد احلميد و )ريفو( 
برمودا(  مربع   ( وفيلم  اإ�سماعيل،  يحيي  اإخ���راج 
اإخراج طارق ، اإ�سافة اإىل م�ساركتها يف �ستة اأفلم 

ق�سرية.

بالعني" ودخوله  "العني  م�سل�سل  بنجاح  �سعادتها  يا�سني  اأ�سيل  الفنانة  اأب��دت 
عدد  طرح  بعد  �ساهد  من�سة  عرب  م�سر  فى  م�ساهدة  الأعلى  الأعمال  قائمة 

من حلقاته.
وت�سيطر  عديدة  وم��ط��اردات  اأك�سن  م�ساهد  ي�سهد  امل�سل�سل  اأن  اأ�سيل  واأك��دت 

الإثارة على اأحداث العمل.
واأ�سافت اأن النجم رامي عيا�س ممثل من العيار الثقيل كما اأن اختيار النجمة 
�سائب  ك��ان  العمل  اأح���داث  "م�سورة" خ��لل  دور  لتلعب  ال��ن��ور  عبد  �سريين 

واأتقنت دورها برباعة.
م�سل�سل  ت�سدر  فى م�سر؛ حيث  الثامن  املركز  بالعني  العني  م�سل�سل  واأحتل 

املن�سة. على  عر�سه  وقت  الأول  خطر" املركز  "منعطف 
وتدور فكره العمل حول "نورا"، التي تقوم بدورها �سريين عبد النور، وتعمل 
م�سورة وحتاول ك�سف خيانة زوج �سديقتها بت�سويره اأثناء خيانته لها، ولكن 
زوج �سديقتها يتم قتله ويتم اإتهامها هي بقتله، ويقوم بالتحقيق يف الق�سية 
�سابط يقوم بدوره رامي عيا�س، اإىل اأن ي�سل يف النهاية للقاتل احلقيقي، وهو 

من الأعمال ذات ال� 15 حلقة فقط.
م�سل�سل "العني بالعني" بطولة رامي عيا�س و�سريين عبد النور، التى ت�ساركه 
البولي�سية،  الت�سويقية  الأعمال  نوعية  اإىل  ينتمي  الذى  امل�سل�سل  بطولة  فى 

وهو من تاأليف �سلم الك�سريي واإخراج راندا العلم.

الفنانة مها فاروق 
ت�صتعد لت�صوير 

"طري بينا يا قلبي"

اأ�صيل يا�صني �صعيدة 
بنجاح م�صل�صل 
بالعني"  "العني 

�شاركت �ملمثلة �للبنانية مي�شال وهبة يف م�شل�شل )�شتة ناق�ض 
و�حد( �لذي ُعر�ض على )�شاهد( �أخريً�، ومتيزت من خالله 
بدور �لفتاة �لتي تلعب دور �ملحقق �لذي ي�شاعد على ك�شف 

جرمية قتل �شديقها.
يف هذ� �حلو�ر وهبة حتدثت عن هذ� �لعمل، وعن طموحها كممثلة، �لذي ي�شل �إىل حدود �لو�شول �إىل �لعاملية، 

وعن �ملمثلني و�ملمثالت �ملعجبة بهم:
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درا�صة: اأدوية مو�صوفة ب�صكل 
�صائع ميكن اأن تغري �صكل دماغك!

حول  ج��دي��دة  ل��درا���س��ة  وف��ق��ا  ال��دم��اغ،  بنية  ال�ستريويدات  تغري  اأن  ميكن 
الأدوية املو�سوفة ب�سكل �سائع.

وك�سفت فحو�سات الدماغ ملا يقرب من 25000 �سخ�س اأن املر�سى الذين 
يتناولون غلوكوكورتيكويد لديهم كمية اأقل من املادة البي�ساء - الن�سيج 

الذي يربط مناطق الدماغ.
ارتباط  تف�سر  ق��د  "الرائعة"  نتائجهم  اإن  هولنديون  اأك��ادمي��ي��ون  وق���ال 

الأدوية بامل�ساكل الع�سبية.
ويتم و�سف ال�ستريويدات جلميع مر�سى الربو والتهاب املفا�سل والأكزميا 
املزاج  وتقلب  القلق  ت�سمل  املعروفة  اجلانبية  الآث���ار  لكن  روتيني.  ب�سكل 
نطاق  على  ُيعتقد  مطلقا،  ذل��ك  اإث��ب��ات  ع��دم  من  الرغم  وعلى  والكتئاب. 
وا�سع اأن ال�ستريويدات نف�سها هي ال�سبب وراء الأعرا�س املعوقة. والدرا�سة 
الأدوية  اأن  ب�سكل قاطع  تثبت  BMJ Open، ل  املن�سورة يف  اجلديدة، 
اآلية  ف��اإن الأدل��ة من خ��رباء جامعة ليدن توفر  امل�سوؤولة. وم��ع ذل��ك،  هي 

حمتملة ميكن اأن تف�سر الآثار اجلانبية.
وق����ال ال��ربوف��ي�����س��ور اأون�����و م��ي��غ��ر وزم������لوؤه اإن����ه م���ن امل��ح��ت��م��ل اأن ت�سبب 

غلوكوكورتيكويدات تغريات يف الدماغ.
وهناك حاجة اإىل مزيد من البحث لتاأكيد النتائج، بالنظر اإىل اأن النتائج 

الدقيقة للتغيريات تظل غام�سة.
الع�سبية  اجلانبية  الآث��ار  يف  جزئيا  تكمن  قد  النتائج  ب��اأن  جادلوا  لكنهم 

والنف�سية التي لوحظت يف املر�سى الذين ي�ستخدمون غلوكوكورتيكويد.
)التهاب  وبيتاميثازون  )ال��رب��و(  بيكلوميثازون  ال�سائعة  الأن���واع  وت�سمل 
املفا�سل(. وتعمل عن طريق قمع جهاز املناعة، الذي ي�سبح مفرط الن�ساط 

وي�سبب حالت مثل التهاب املفا�سل والربو والأكزميا.
وفح�س الباحثون بيانات 24885 �سخ�سا مدرجني يف البنك احليوي يف 

اململكة املتحدة.
بريطاين  مليون  لن�سف  �سحية  ب��ي��ان��ات  على  البيانات  ق��اع��دة  وحت��ت��وي 

خ�سعوا لع�سرات الفحو�سات ومت اختبار اأ�سلوب حياتهم.
 557 وت��ن��اول  اجل��ه��ازي��ة،  املن�سطات  متطوعا   222 ح���وايل  وا���س��ت��خ��دم 

املن�سطات امل�ستن�سقة و24106 مل يتناولوا اأي من�سطات.
كان  اأو  ع�سبية  ب��اأم��را���س  م�ساب  اأن���ه  على  منهم  اأي  ت�سخي�س  يتم  ومل 

يتعاطى عقاقري تغري املزاج، مثل م�سادات الكتئاب.
وقارن الربوفي�سور ميغر وفريقه بني فحو�سات الدماغ بالرنني املغناطي�سي 

وا�ستبيانات احلالة املزاجية.
مقارنة  �سلمة''،  "اأقل  بي�ساء  م��ادة  ال�ستريويد  م�ستخدمي  ل��دى  وك��ان 

بامل�ساركني الذين مل يتناولوا الأدوية.
وارتبط تناول الق�سرانيات ال�سكرية على املدى الطويل وتناول الأدوية يف 
�سكل اأقرا�س اأو حقن، بدل من الإ�سدارات امل�ستن�سقة، باأكرب انخفا�س يف 

املادة البي�ساء.
امل�ستن�سقة  املن�سطات  يتناولون  الذين  اأولئك  لدى  كان  نف�سه،  الوقت  ويف 
كان  اجلهازي  ال�ستريويد  ا�ستخدموا  الذين  واأول��ئ��ك  اأ�سغر.  خمية  ل��وزة 
اأداوؤهم اأ�سواأ يف اختبار يقي�س �سرعة معاجلتهم من غري امل�ستخدمني. وكان 

لديهم معدلت اكتئاب واأرق واإرهاق اأعلى من غري امل�ستخدمني.

�ل�شم؟ بهذ�  �مليت  �لبحر  �شمي  • ملاذ� 
- لأن مياهه �سديدة امللوحة مما ل ي�سمح باحلياة بها

�ل�شم�ض؟ ك�شوف  يحدث  • كيف 
- يحدث عندما يقع القمر بني الأر�س وال�سم�س

�لهريوغليفية؟ �لكتابة  هي  • ما 
- هي الكتابة التي كان ي�ستعملها امل�سريون القدماء

�لذباب؟ �أعني  عدد  يبلغ  • كم 
- خم�سة اأعني

للأعلى. متجه  وهو  ينمو  • املوز 
الوراء. اإىل  ال�سباحة  ميكنها  ل  • احليتان 

�سنام. دون  تولد  • الإبل 
ج�سده. على  �سوكة   30،000 حوايل  كمتو�سط  لديه  ال�سيهم  اأو  الني�س  • حيوان 
ال�ساعة. يف  ميل   70 اأي  ال�ساعة،  يف  كيلومر   114 هي  الق�سوى  الفهد  • �سرعة 

واقفة. تنام  • اخليول 
ماء. عن  عبارة  هي  البحر  قنديل  تركيبة  % من   95  •

تطري. التي  الوحيدة  الثدييات  هي  • اخلفافي�س 
�سنوات.  3 ملدة  ينام  اأن  ي�ستطيع  • احللزون 

األوان. عمى  لديها  • التما�سيح 
ج�سمها. طول  �سعف  هو  احلرباء  • ل�سان 

اأقدامها. يف  م�سامات  خلل  من  العرق  تفرز  • الكلب 
املاء. حتت  يولد  النهر  فر�س  • حيوان 

 ال�سارق اخلبيث 
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�لرمان 

اإنه  حيث  يومياً؛  رم��ان  ثمرة  بتناول  الأملانية  )فرويندين(  جملة  اأو�ست 
يعمل على تقوية جهاز املناعة، كما اأنه �سديق للقلب.

مب�سادات  غني  ال��رم��ان  اأن  واجل��م��ال  بال�سحة  املعنية  املجلة  واأو���س��ح��ت 
والبكترييا  اجلراثيم  مواجهة  على  املناعة  جهاز  ت�ساعد  التي  الأك�����س��دة، 

ب�سورة اأف�سل.
حيث  اللتهابات؛  مكافحة  يف  ت�ساعد  الأك�سدة  م�سادات  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
الرمان تعمل على تثبيط  املوجودة يف  الفعالة  املواد  اأن  الدرا�سات  اأظهرت 
العمليات اللتهابية لدى مر�سى التهاب املفا�سل، وبالتايل تخفيف املتاعب 

اإىل حد كبري.
م�ستوى  خف�س  على  ال��رم��ان  يعمل  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة  املجلة:  وتابعت 
الكولي�سرول وتنظيف الأوعية الدموية وخف�س �سغط الدم املرتفع، مما 

يحد من خطر الإ�سابة بالأزمات القلبية وال�سكتات الدماغية.

اأغرا�سهم مقابل مبلغ  الأ�سواق احدهما طيب ير�سى مبا ق�سم اهلل له فيحمل للنا�س  تقابل رجلن يف احد 
ب�سيط او يقوم باأداء بع�س الأعمال يف املحال باأجر، اأما الآخر فهو خبيث يتل�س�س على النا�س رمبا ي�ستطيع ان 

ي�سرق �سيئا او يحاول ان يعمل يف املحال الكبرية املزدحمة لي�ستطيع اأي�سا ان ي�سرق ما تطاله يداه.
بهمة  يعمل  الطيب  واخذ  لتنظيف خمازنه  الدكان  ا�ستاأجرهما �ساحب  واحد فقد  دكان  الرجلن يف  تقابل   
ون�ساط اما اخلبيث فكان ينظر اإىل باب الدكان وكلما راأى �ساحب الدكان قادما ا�سرع مب�ساعدة الطيب حتى 
يظن �ساحب الدكان انهما يعملن معا بن�ساط! لكن �ساحب الدكان هو اي�سا ذكي فلم تدخل عليه حيل الرجل 
الرجل اخلبيث  اخذ  الطيب واخلبيث..  يراقب  اخذ  الدكان  كوة يف حائط  لدكانه ومن  لذلك ذهب  اخلبيت 
يتجول يف املخازن وكلما راأى �سيئا غاليا اخذه وو�سعه يف جيبه او �سدره، وكلما راأى �سيئا يوؤكل تناول منه حتى 

امتلأت معدته ،بل لقد جل�س لأخذ ق�سط من النوم.
 اما الطيب فقد كان يعرف ان اهلل هو الذي يراه فعمل بهمة ون�ساط وامانة حتى انتهى من التنظيف والرتيب 
والتحميل يف الوقت الذي �سبع فيه اخلبيث نوما.. فلما ا�ستيقظ �ساأل ان كان �ساحب الدكان جاء. فقال الطيب: 

مل يح�سر ومل يرك نائما.
هنا دخل �ساحب الدكان فما كان من اخلبيث غري التظاهر بانهاء اخر عمل يف يده ثم جل�س على الر�س وقال: 

كفى تعبنا اليوم كثريا وجعنا اي�سا .. ف�سحك �ساحب الدكان وقال: نعم �ساأح�سر الطعام حال.
و�سفق بيده فدخل رجلن عملقان هما ولداه وقال لهما: هذا يريد ان ياأكل ويرتاح.. وا�سار على الطيب.

 وذاك يريد ان ياأكل ويرتاح وينظف نف�سه.. وا�سار على اخلبيث. فاأخذا الرجل الطيب اإىل الدكان وقدما له 
الطعام ال�سهي وفرا�سا للراحة ومبلغا حمرما نظري تعبه.

 ثم دخل وام�سكا باخلبيث وقلباه راأ�سا على عقب فاأوقعا كل ما يف جيبه و�سدره ثم نف�ساه جيدا من كل ما 
�سرقه. وبعد ذلك لقناه در�سا قويا واعطياه �سربا مربحا كاد ان ي�سيبه بعاهات خمتلفة .. ومن ثم األقياه خارج 
الطريق ووقف احدهما ليعلن ان هذا الرجل ل�س واأفاق وحذر من التعامل معه مما دفع الرجل اخلبيث اإىل ان 
يجري م�سرعا خارج ال�سوق قبل ان يتكاتل عليه الخرون.. اما الطيب فقد طلبه �ساحب الدكان عامل لديه 

باأجر جيد جزاء امانته وطيبته .

اأعلنت الدكتورة يلينا تيخومريوفا، خبرية التغذية 
اإىل  ي�سري  ق��د  ب�سرعة  ال���وزن  ف��ق��دان  اأن  الرو�سية، 

الإ�سابة بال�سرطان.
 "Prime" وكالة  مع  مقابلة  يف  اخلبرية  وت�سري 
الرو�سية للأنباء، اإىل اأن فقدان الوزن ال�سريع، قد 

ي�سري اإىل وجود م�سكلت �سحية خطرية.
ووف��ق��ا ل��ه��ا، ق��د ت�سري ���س��رع��ة ف��ق��دان ال�����وزن، اإىل 
الت�سمم  اأو  ال�سرطان،  اأو  ال�سل،  مبر�س  الإ���س��اب��ة 
ال���درق���ي. ل��ذل��ك ي��ج��ب ف����ورا ا���س��ت�����س��ارة الطبيب. 
وف���ق���دان ال�����س��ه��ي��ة وال�����س��ع��ور ب��ال��غ��ث��ي��ان ي�����س��ري اإىل 
ا�ست�سارة  اأي�����س��ا  يتطاب  وه���ذا  اجل��ه��ازي،  الت�سمم 

الطبيب.
يوؤدي  ال��وزن  زي��ادة  �سرعة  اأن  اإىل  وت�سري اخلبرية، 

اإىل اأمرا�س عديدة، ناجمة عن الإفراط بالتغذية، 
وهذا اأي�سا ي�سكل خطورة على احلياة.

الدائم  وال�سعور  ال���وزن  زي���ادة  مو�سحة،  وت�سيف 
وزيادة  ال�سكري.  مر�س  اإىل  ي�سري  ق��د  بالعط�س، 
الوزن ب�سرعة م�سحوبة بتنمل ال�ساقني، قد ت�سري 
املفاجئ يف  والتغري  ال�سرايني،  اإىل �سيق مزمن يف 
الت�سلب  اإىل  ي�سري  قد  الوعي،  فقدان  اأو  ال�سلوك 

املتعدد اأو ورم يف الدماغ.
وتقول، "من ال�سروري اإجراء فح�س باملوجات فوق 
ال�سوتية ل�سرايني الأطراف، لأنه ميكن اأن يك�سف 
بطانة  التهاب   - املدخنني  ل��دى  عن مر�س خطري 
ال�سريان. املق�سود هنا ت�سيق مزمن لل�سرايني على 

خلفية التدخني امل�ستمر".

�صبع عالمات ت�صري اإىل م�صكالت �صحية و�صيكة

و�حدة من خم�ض ع�شرة �شلحفاة خ�شر�ء ��شتولت عليها �ل�شرطة �لبحرية يف طريق جنور�ه ر�ي �لرئي�شي 
بالقرب من دينبا�شار يف منتجع جزيرة بايل �لإندوني�شية - � ف ب


