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ال�ضمندر اأف�ضل عالج طبيعي خلف�ض �ضغط الدم
اأو���ش��ى خ��ب��ر ط��ب ب��ري��ط��اين ب��الإك��ث��ار م��ن ت��ن��اول ج���ذور ال�شمندر 
واأطعمة نباتية اأخرى، مل�شاعدتها يف خف�ض �شغط الدم املرتفع ب�شكل 
"ايت هويل" ال�شحية  موؤ�ش�شة  ووترفول من  تي جي  واأ�شار  كبر.  
يف لندن، اإىل اأن ارتفاع �شغط الدم ي�شكل خطرا بالغا على الإن�شان، 
"القاتل  اأو جلطة دماغية، ويطلق عليه  قلبية  نوبة  اإىل  ي��وؤدي  لأن��ه 

ال�شامت" نظرا لأن اأعرا�شه غر ظاهرة. 
اأن هناك عدة عوامل  اك�شرب�ض" الربيطانية،  "ديلي  واأبلغ �شحيفة 
ال�شحي  الغذائي غر  النظام  فيها  الدم مبا  ارتفاع �شغط  ت�شهم يف 

وخا�شة الطعام الغني بامللح. 
املرتفع  الدم  ت�شاعد على خف�ض �شغط  اأطعمة  اأي�شا  "هناك  وق��ال: 
وخا�شة الأطعمة النباتية الغنية بالنرتات، فهي توفر م�شدرا مهما 
لأك�شيد النيرتيك الذي ي�شهم يف ا�شرتخاء الع�شالت املل�شاء املحيطة 

بالأوعية الدموية، وبالتايل زيادة تدفق الدم وتقليل �شغط الدم".
على  مبني  حديث  طبي  حتليل  اأظهر  ال��واق��ع  "يف  اخلبر:  واأ���ش��اف 
بحث �شريري اأن جذر ال�شمندر، وهو اأغنى م�شدر للنرتات الغذائية 
بارتفاع  امل�شابني  البالغني  الدم ب�شكل ملحوظ لدى  يخف�ض �شغط 
اأكرث  يعترب  ال�شمندر  ج���ذر  اأن  ووت���رف���ول،  واأو����ش���ح  الدم".  �شغط 
نباتية  اأطعمة  بتناول  اأي�شا  اأو�شى  لكنه  بالنرتات،  الغنية  الأطعمة 
ال�شبانخ والكرف�ض واخل�ض  امل��ادة، مبا فيها  اأخ��رى تعترب غنية بهذه 

والبقدون�ض وامللفوف ال�شيني. 

تيك توك ي�ضهم بن�ضر ثقافة تغذوية �ضامة
اأكدت درا�شة اأمركية اأن املحتوى املتعلق بالأنظمة الغذائية والوزن، 
يح�شد م�شاهدات عالية على من�شة تيك توك حتديدا، مما يوؤدي اإىل 

ن�شر ثقافة "�شاّمة" ب�شاأن التغذية، بني املراهقني وال�شباب.
على  تغذية،  خ��رباء  اأنهم  ي��ّدع��ون  من  غالبية  اأن  الدرا�شة  واأ�شافت 

من�شة تيك توك، ل ميلكون من اخلربة �شيئا.
وقال الباحثون اإن املاليني من املراهقني وال�شباب يتعر�شون ملحتوى 
تيك توك، الذي ير�شم �شورة غر واقعية للغاية، عن الغذاء والتغذية 
بيئة �شعبة، ل  اأن يكون تيك توك  ال��وزن ميكن  وال�شحة، فلخ�شارة 

�شيما للم�شتخدمني الرئي�شيني للمن�شة وهم ال�شباب.
من  فيديو  مقطع  ملئة  �شاماًل  حتلياًل  الأمركية  الدرا�شة  واأج���رت 
الأك���رث ت���داول ع��ن التغذية وخ�����ش��ارة ال���وزن، وف��وج��ئ��وا ب���اأن بع�شها 
ح�شد اأكرث من مليار م�شاهدة، مما يو�شح الدور الذي تلعبه ثقافة 
النظام الغذائي بني ال�شباب واملراهقني. ويف لقاء لها مع "�شكاي نيوز 
اأكرث  املراهقون  ر���ش��وان:  ي��ارا  التغذية  اخت�شا�شية  قالت  عربية"، 
امل��ت��اأث��رون م��ن حم��ت��وى تيك ت��وك ال��ت��غ��ذوي املغلوط ح��ول تخفيف 
الوزن. يلجاأ املراهقون بعد م�شاهدة تلك الفيديوهات حلميات قا�شية 
للغاية، وهنا تكمن اخلطورة، حيث اأن النق�ض الكبر بال�شعرات يوؤثر 

على النمو وقد يوؤدي اإىل ترقق العظام.

لقاح جديد لالإنفلونزا بتقنية املر�ضال
ا�شتخدم فريق دويل من الباحثني تقنية املر�شال mRNA لتطوير 
لقاح لالإنفلونزا ي�شتهدف 4 بروتينات متيل اإىل التغير قلياًل عرب 

ال�شاللت الفرو�شية.
فريق  اإن  اإك�شربي�ض"  "مديكال  م��وق��ع  ن�شره  ال���ذي  التقرير  وق���ال 
الإنفلونزا،  لقاحات  من  اجلديد  النوع  ه��ذا  تطوير  يف  جنح  البحث 
والذي يوفر حماية �شد نوعني رئي�شيني من �شاللت الفرو�ض هما 

التقليدية. ال�شنوية  اللقاحات  مع  ب�شرعة  يتكيفان   ،B و   A
وا�شتفاد فريق البحث من جامعة بن�شلفانيا من اللقاحني ال�شهرين 
بتقنية  لقاح  تطوير  وم��ودرن��ا، يف  ف��اي��زر  وه��م��ا:  ل��ك��ورون��ا،  امل�شادين 

مماثلة م�شادة لالإنفلونزا.
واأثبت  ال��ف��ئ��ران  على  اجل��دي��د  اللقاح  جت��رب��ة  مت  التقرير،  وبح�شب 
جناحه يف اإنتاج اأج�شام م�شادة تقاوم ال�شاللت الأحدث من فرو�ض 

الإنفلونزا.
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حيلة ت�ضاعد على جعل الطبيب ي�ضتمع اإليك باهتمام
يفقد الكثر من املر�شى ثقتهم باأطبائهم لأنهم ل ي�شمتعون اإىل �شكواهم 
باهتمام، ويلجوؤون اإىل احللول البديلة التي قد ل تكون مفيدة للتخفيف 

من اآلمهم.
ومي��ي��ل الأط��ب��اء ع���ادة للتقليل م��ن اأه��م��ي��ة الأع���را����ض، وجت��اه��ل خماوف 
والتدخني  الزائد  ال��وزن  مثل  املري�ض  �شلوك  على  اللوم  واإل��ق��اء  املري�ض، 
اأعرا�ض  الذي قد يعاين من  الإ�شغاء للمري�ض  والتوتر وغر ذلك، دون 

رمبا يكون خلفها مر�ض اأكرث خطورة.
ال��ذي��ن يقرتحون  امل��ر���ش��ى  العنيف م��ن  ال��ن��ف��ور  اإىل  الأط���ب���اء  ك��م��ا مي��ي��ل 
لنفي  الأح��ي��ان  بع�ض  يف  غرورهم  ويدفعهم  باأنف�شهم،  حالتهم  ت�شخي�ض 
الت�شخي�ض وال�شتهانة براأي املري�ض الذي قد يكون �شحيحاً يف كثر من 
الأحيان. امل�شكلة هي اأن الكثر من املر�شى مييلون اإىل اأن يكونوا جيدين 
حقاً يف اكت�شاف اأمرا�شهم، ولديهم دافع كبر للعثور على اإجابات، خا�شة 
مع توفر اإمكانية و�شول اأكرب اإىل اأدوات البحث الطبي من اأي وقت م�شى 

يف تاريخ الب�شرية.
الكثر  اإىل  يلجاأ  ال��ذي  غوغل،  البحث  مبوقع  ال�شتهزاء  الأط��ب��اء  ويحب 
من املر�شى لت�شخي�ض اأمرا�شهم، لكن هذا ال�شتهزاء ل يقلل من اأهمية 
عليه  حتتوي  عما  قيمة  تقل  ل  والتي  الإن��رتن��ت،  على  املتوفرة  املعلومات 

الكتب التي در�شها الأطباء.
ويقودنا هذا اإىل امل�شكلة: مبجرد اأن نكت�شف كمر�شى ما هو املر�ض الذي 

نعاين منه، كيف ميكننا عر�شه على طبيبنا دون الإ�شاءة اإليه؟
تقول كري�شتال ليندل يف مقالة مبوقع بني نيوز نيتوورك "باخت�شار، الأمر 
كله يتعلق بالتاأطر. عليك اأن ت�شر اإىل اأن �شخ�شاً اآخر دفعك لت�شاأل عما 

تريد طرحه على الطبيب".

حذاء ماري جني جنم 
املو�ضة الن�ضائية

مي��ث��ل ح����ذاء م����اري ج���ني ن��ح��م مو�شة 
خريف-�شتاء  يف  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  الأح����ذي����ة 
اإطاللة  امل��راأة  ليمنح   2023-2022
اأن���ي���ق���ة ورق���ي���ق���ة ت�����ش��ت��ح�����ش��ر ذك���ري���ات 

الطفولة.
للمو�شة  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  امل��ج��ل��ة  و���ش��رح��ت 
"جويل" اأن��ه ك��ان يرتبع على  واجل��م��ال 
عر�ض املو�شة يف الثالثينيات من القرن 
امل��ا���ش��ي، ومي��ت��از ب��اإب��زمي ع��ل��ى منت�شف 

القدم.
واأ�شارت اإىل اأن حذاء املراأة يف طفولتها، 
خ��ا���ش��ة يف م��رح��ل��ة امل��در���ش��ة، ي��ط��ل هذا 
ب��ط��اب��ع ع�شري،  ب��وج��ه ج��دي��د  امل��و���ش��م 
ي��ت��األ��ق ب���األ���وان زاه��ي��ة م��ث��ل ال�����وردي، اأو 
يخطف  اأو  ال���الم���ع  ب���ال���ط���الء  ي����ت����الألأ 
وال�شميك  ال�����ش��خ��م  ب��ال��ن��ع��ل  الأن����ظ����ار 

"بالتوه".
تن�شيقه،  اإمكانيات  بتنوع  وميتاز احلذاء 
����ش���روال جينز  اأو  ق�����ش��رة،  ت���ن���ورة  م���ع 
قما�ض  ����ش���روال  اأو  م�����ش��ت��ق��ي��م��ة،  ب��ق�����ش��ة 

باأرجل وا�شعة، اأو مع ف�شاتني ال�شهرات.

درا�ضة : النوم ال�ضحيح يقلل 
خماطر الإ�ضابة باأمرا�ض القلب �ص 23

يذكر الدكتور كمال باتيل مدير مركز ال�شحة العامة ودكتور 
التغذية يف جامعة جونز هوبكنز يف يناير 2015 باأن تكوين 
 الفيتامينات الأكرث �شيوعاً حوايل %100 من ال�شتهالك 
يحتاجها  التي  الغذائية  العنا�شر  م��ن  ب��ه  املو�شي  اليومي 
�شيغ  والكال�شيوم  املغن�شيوم  مثل  وبع�ض  املركبات  اجل�شم 
اأهمية  ه��و  اجل���دل  ث���ار  وق���د  ���ش��ي��وع��اً.  الأك����رث  الفيتامينات 
باأن  اأظهرت  العملية  ولكن  الدرا�شات  الفيتامينات  مكمالت 
وه���م ال���ش��ت��م��رار ع��ل��ي ت��ن��اول م��ك��م��الت ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات مينع 
بع�ض احلالت  ولكن يف احلقيقة  هناك  بالأمرا�ض  الإ�شابة 
القلب  ب��اأم��را���ض  الإ���ش��اب��ة  زي���ادة خطر  اإيل  املكمالت  ت���وؤدي 

والأوعية الدموية وال�شرطان وحالت الوفيات . 
الوطني  املعهد  يف  بيلي  ريغان  مثل  الباحثني  بع�ض  واأ�شاف 
ت��ن��اول الأم��ري��ك��ني مكمالت  ب���اأن ف��ك��رة  اأم��ري��ك��ا.  لل�شحة يف 
فكرة  لي�شت  العامة  ال�شحة  اأج���ل  م��ن  يومياً   الفيتامينات 
الأط���ب���اء. ف��ي��ق��ول ب��ي��ل��ي دك��ت��ور ع��ل��م الأوب���ئ���ة ال��غ��ذائ��ي��ة باأن 
ل  حالياً  املوجودة  العلمية  البيانات  العظمي  من  "الغالبية 
اأو  العامة  ال�شحة  حت�شني  يف  الغذائية  املكمالت  دور  تدعم 
الأمريكيني  ف��اإن ن�شف  الأم��را���ض. وحتى  الآن،  الوقاية من 
ت�شويق  اإن  بالتاأكيد  الفيتامينات .   مكمالت  ي��اأخ��ذوا  ال��ي��وم 
يقنع  واأ�شبح  تنت�شر  يجعلها  م��ا  ه��و  الفيتامينات  مكمالت 
قلة  م��ن  بالرغم  جيدة  الفيتامينات  مكمالت  ب��اأن  اجلميع 
يوؤمنوا  الأف���راد  واأ�شبح  ذل��ك  و�شحت  التي  العلمية   الأدلة 

باإتباع اأ�شلوب حياة غر �شحي من خالل تناول حبة يومياً . 

متى حتتاج مكمالت الفيتامينات؟
مكمالت  ت��ن��اول  يجب  ل  ب��اأن��ه  باتيل  ك��م��ال  دك��ت��ور  وي�شيف 
الفيتامينات دون �شبب وا�شح وقبل �شراء مكمالت الفيتامينات 

وجه  لنف�شك جمموعة من الأ�شئلة وهي كالآتي : 
ما هي املكونات املفيدة املوجودة يف املكمالت؟

ما هي املكونات الغر مفيدة و�شحية؟
هل مكمالت الفيتامينات لها اأي اآثار جانبية؟

ل ن�شتطيع اإنكار باأن نق�ض الفيتامينات لفرتة طويلة ميكن 
لالأ�شخا�ض  �شرورية  غر  هي  ولكن  امل��ر���ض.  اإيل  ي��وؤدي  اأن 
 الأ�شحاء. وخ�شو�شاً اإذا كنت تتناول وجبة كاملة من الفواكه 
واخل�شروات واحلبوب الكاملة، فهي فر�شة جيدة للح�شول 
 على العنا�شر الغذائية املختلفة ب�شورة يومية ولحاجة اإىل 

مكمالت الفيتامينات . 
اأحدث الأبحاث  اأن  وقد لحظ الدكتور ليند�شاي كوبايا�شي 
بني  من  وكانت  الباطني،  للطب  غوما  موقع  على  املن�شورة 
الأكرث  قراءة، هي اأن املكمالت الغذائية ارتبطت مبعدل وفيات 
الن�شاء الأكرب يف ال�شن وقد ت�شاب بالده�شة عندما تعرف باأن 
تناول  مكمالت الفيتامينات وفيتامني ب6 وحم�ض الفوليك 
واملغن�شيوم والزنك والنحا�ض ومكمالت احلديد كان مرتبط 

بزيادة خطر  املوت . 

تف�سري تاأثري مكمالت الفيتامينات
اأخ���ر للمكمالت ل��ك��ي ت����وؤدي اإيل  رمب���ا ه��ن��اك ت��اأث��ر 

الوفاة وذلك وفقاُ لدرا�شة متت يف ولية اأيوا 2014، 
اأخري  �شلوكيات  لعدة  باإتخاذ  اإح�شائية  فيها  الباحثون  قام 
امل�شاكل  وبع�ض  والتدخني  البدنية  الأن�شطة  ممار�شة  مثل 
ال��دم ومت يف  ال�شكري،  اإرتفاع �شغط  الأخ��ري مثل  ال�شحية 
هذه الدرا�شة اإ�شتبعاد كل العوامل وتناول املكمالت الغذائية 

كان هناك اإحتمال زيادة خطر الوفاة .  
وقد تو�شل فريق البحث الوقائي يف الوليات املتحدة موؤخراً 
اأبريل 2014 باأن الأدلة احلالية املوجودة غر كافية لتقيم 
للوقاية  الفيتامينات  ا�شتخدام  وم�شار  فوائد  بني   التوازن 
من اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية وقد اأو�شوا اأي�شاً بعدم 
الغذائية  ه�  فيتامني  اأو  ك��اروت��ني  البيتا  اإ�شتخدام  مكمالت 
اأوال�شرطان.  الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�ض  من  للوقاية 
وقد وجدوا باأن  مكمالت البيتا كاروتني الغذائية توؤدي اإيل 

زيادة خطر الإ�شابة ب�شرطان الرئة عند املدخنني . 
ت��ن��اول مكمالت  ب��ني  ربطت  ق��د  ال��درا���ش��ات احلديثة  اأن  كما 
عالية  كمية  ت��ن��اول  واأن  الربو�شتاتا  و�شرطان  الفيتامينات 
ب�شرطان  الإ���ش��اب��ة  زي���ادة  يف  �شاهمت  حم�ض  الفوليك  م��ن 
باأن   2007 ع��ام  يف  منف�شلة  درا���ش��ة  وج��دت  فقد  القولون .  
الن�شاء الالئي تناولن مكمالت )فيتامني ه�، فيتامني ج، بيتا 
كاروتني،  ال�شيلينيوم، الزنك( يوؤدوا اإىل زيادة خطر الإ�شابة 

ب�شرطان اجللد . 

فيتامني اأ :
الروؤية  لتح�شني  ال��الزم��ة  العنا�شر  م��ن  "اأ"  فيتامني  يعد 
و اجل���ه���از امل��ن��اع��ي، ومي��ك��ن��ك احل�����ش��ول ع��ل��ي��ه م���ن الفواكه 
هو  اإليه  حتتاج  ما  كل  الربتقالية.  و  واخل�شروات  ال�شفراء 
ح���وايل 4/1 ك���وب م��ن ال��ب��ط��اط��ا احل��ل��وة و3/1 ك���وب من 
القيمة  اجلزر ون�شف جزر  متو�شطة احلجم للح�شول علي 
اليومية املو�شي بها. وميكن اأي�شاَ احل�شول عليه من خالل 
كوبني  اأو  الكرنب  من  كوب  مثل  تناول  الداكنة  اخل�شروات 

من ال�شبانخ . 
وقد يلجاأ الكثر اإىل تناول فيتامني "اأ" من خالل املكمالت 
اإىل  ي��وؤدي  باأنه  منف�شلتني  درا�شتني  يف  تبني  وقد  الغذائية، 

زيادة  اإحتمال الإ�شابة ب�شرطان الرئة بني املدخنني . 
% من   28 ب��اأن  اإىل نتائج  ال��درا���ش��ات تو�شلت  اإح���دى ه��ذه 

الرجال كانوا عر�شة لالإ�شابة ب�شرطان الرئة . 

فيتامني هـ : 
ال��ق��وي��ة ميكنك  الأك�����ش��دة  م�����ش��ادات  "ه�" م��ن  فيتامني  يعد 

احل���������ش����ول ع���ل���ي���ه يف 
واخل�شروات  ال��ق��م��ح، 
ال������ورق������ي������ة ال�����داك�����ن�����ة، 
وامل����ك���������ش����رات،  وال����زي����وت 

النباتية . 
وق��������د وج������دت 
ال���درا����ش���ات 
باأن زيادة 
ك����م����ي����ات 
م����ك����م����الت 
ف�����ي�����ت�����ام�����ني 
درا�شة  القلب. وجدت  الإ�شابة بق�شور  "ه�" يزيد من خطر 
منف�شلة  على اأكرث من 135000 مري�ض باأن زيادة معدل 
ال��وف��ي��ات. ويف  ب��زي��ادة خطر  "ه�" ارت��ب��ط  فيتامني  مكمالت 
اإكثار الرجال من تناول مكمالت  باأن  درا�شة ن�شرت   2011 
ب�شرطان  الإ���ش��اب��ة  خم��اط��ر  زي����ادة  اإيل  اأدى  "ه�"  فيتامني 

الربو�شتاتا . 

الكال�سيوم : 
الكال�شيوم،  مكمالت  تتناول  ب���اأن  امل���راأة  ين�شحون  ك��ث��رون 
التقدم  اأق��وى مع  بناء عظام  اأج��ل  الطمث، من  انقطاع  بعد 
يف ال�شن  ولكن ميكنك احل�شول عليه من خالل ال�شيكولتة 
والكراميل وثالثة اأكواب من احلليب وكوبني من الزبادي اأو 

التوفو  للح�شول على القيمة اليومية من الكال�شيوم . 
ت��وؤدي اإىل خطر  وذل��ك لأن زي��ادة تناول مكمالت الكال�شيوم 
الإ�شابة بك�شر الورك. وقد وجدت اأربع درا�شات منف�شلة اأن 
للوفاة  عر�شة  اأكرث  كانوا  الكال�شيوم  تناولوا  الذين   املر�شى 

نتيجة اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية . 

اخلال�سة : 
جمعية القلب الأمريكية ذكرت باأن الأ�شخا�ض الأ�شحاء لبد 
اأن يح�شلوا علي العنا�شر الغذائية الكافية من خالل تناول 
طريق  عن  ولي�ض  ال�شحية  الأطعمة  من  خمتلفة   جمموعة 

تناول املكمالت الغذائية. فهي توؤكد على ما يلي : 
تناول  ع��ن  ب��دي��ل  لي�شت  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  م��ك��م��الت 
ال��وج��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ت��وازن��ة واحل���د م��ن ت��ن��اول ال�شعرات 
امل�شبعة،  غر  والدهون  امل�شبعة،  الزائدة  والدهون  احلرارية 
حاجة  ب��اأي  كنت  اإذا  اأن��ه  وتبني  والكولي�شرتول .   وال�شوديوم 
اإىل الفيتامينات اأو معدن معني من الأف�شل احل�شول عليه 
اإىل املكمالت  واإذا كنت  بحاجة  الغذائية  من خالل الأطعمة 

يف�شل التحدث مع الطبيب قبل تناولها . 
واإذا كنت من الأ�شخا�ض الأ�شحاء ل حتاول جتربة مكمالت 

الفيتامينات لأن اجلوانب ال�شلبية لها تقوق فوائدها.

تعرف اإىل اأقدم �ضاعة 
بالعامل تعمل حتى الآن

ل��ك��ل م��دي��ن��ة ج���وان���ب غ��ام�����ش��ة يف 
احلكايات  حولها  حت��اك  تاريخها 
ح��ال مدينة  وه��ذا هو  والأ�شاطر 
براغ، و�شاعتها ال�شهرة وهي اأقدم 
تزال  ال���ع���امل ل  ف��ل��ك��ي��ة يف  ���ش��اع��ة 

تعمل حتى يومنا هذا.
القرِن  اأواخ�������َر  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  وم���ن���ذ 
التا�شِع امليالدي، تلفت مدينة براغ 
الأنظار باأبراجها و�شاعتها الفلكية 
املئة  لقبت مب��دي��ن��ة  اأن��ه��ا  ل��درج��ة 
برج. اأما قلعة براغ فقد �ُشجلت يف 
قدمية  قلعة  كاأكرب  غيني�ض  كتاب 

حافظت على كل تفا�شيلها.
وج�شرها ال�شهر، كارلوف مو�شت، 
الذي ميتد فوق  ت�شارلز،  اأو ج�شر 
ن���ه���ر ف��ل��ت��اف��ا ه����و م����ن ب����ني اأق�����دم 
اجل�شور يف اأوروبا، يزينه نحو 30 

متثاًل متقن ال�شنعة.
اأي�شا  ال�شهرة  معاملها  ب��ني  وم��ن 
�شتي   - ناميه  فات�شالف�شكي  �شارع 
وين�شي�شال�ض  ب�����ش��اح��ة  امل��و���ش��ول 
امل���ط���ل���ة ع���ل���ى امل���ت���ح���ف ال���وط���ن���ي ، 
امل�شابه  امل���ع���دين  ال�����ربج  وك���ذل���ك 
ل�����ربج اإي����ف����ي����ل. وق����ال����ت امل����وؤرخ����ة 
براغ،  يف  املعماري  بالفن  املخت�شة 
يلفت  م��ا  اأب���رز  بارت�شكوف:  بافال 
الت�شيكية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  الن��ت��ب��اه 
التوقيت  ذات  الفلكية  �شاعتها  هو 
ال��ب��اب��ل��ي، وت��ق��ع ال�����ش��اع��ة يف قلب 
�شاحة األ�شرتوماك اأكرث ال�شاحات 

زيارة يف العامل.

مركبات ع�ضكرية مزودة 
بر�ضا�ض يف �ضوارع لندن

األبان جدل كبرا،  اأثار فنانو راب 
ع�شكرية  م��رك��ب��ات  ق�����ادوا  ب��ع��دم��ا 
ثقيلة  ر���ش��ا���ش��ة  مب���داف���ع  م������زودة 
اأثناء  بريطاين،  �شكني  عقار  حول 
مو�شيقي  ف��ي��دي��و  مقطع  ت�شوير 
جرائم  مي���ج���د  ك���ل���ي���ب(  )ف���ي���دي���و 

املخدرات والعنف.
ال��ف��ي��دي��و رج����ال ملثمني  وي��ظ��ه��ر 
ق��ت��ال م�شفحة  ع��ل��ى م���ن ع��رب��ة 
م����زودة مب��دف��ع ر���ش��ا���ض م��ن عيار 
عقار  ح��ول  يتجولون  وه��م   ،30
�شرقي  باركينغ،  يف  "جا�شكوين" 

العا�شمة الربيطانية لندن.
بالتلويح  "الع�شابة"  ق��ام��ت  كما 
عيار  ب����راون����ن����غ  ر����ش���ا����ض  مب���دف���ع 
"جيب"  �شيارة  يف  مثبت   0.50

ع�شكرية.
ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
كليب"  "الفيديو  اإن  الربيطانية 
انت�شر على نطاق وا�شع على مواقع 
التوا�شل الجتماعي، حيث �شاهده 

اأكرث من 17 مليون �شخ�ض.
واأ�شافت اأن الأمر يتعلق مبجموعة 
 "Hellbanianz" ال�������راب 

�شيئة ال�شمعة على يوتيوب.

حقيقة مكمالت الفيتامينات - هل 
هي م�ضرة بال�ضحة اأم مفيدة لها؟

تعد الفيتامينات من املكمالت الغذائية الأكرث مبيعًا يف الأ�سواق، ولكن ماذا عن الناحية ال�سحية: ما 
هي خماطر هذه  املكمالت؟ وما هي الطريقة الأمثل لتناولها . 

تعترب الفيتامينات من املكمالت الغذائية الأكرث مبيعًا يف الأ�سواق، وذلك لأن الأفراد يف جميع الفئات 
العمرية ومن خمتلف  املناطق ي�ستخدمون مكمالت الفيتامينات. فهي املكمل الغذائي الأول بالن�سبة 

لهم وت�سكل اأحد الفروع الهامة يف �سناعة  املكمالت الغذائية . 
وغالبًا ما تتم مناق�سة تاأثري الفيتامينات كمكمالت يف العديد من و�سائل الإعالم و�سبكة الإنرتنت. 
الفيتامينات  فاإن  ذلك  ومع  عام.  غذائي  كمكمل  فيتامينات"  بتناول   "املالتي  اخلــرباء  اأو�سى  وقد 
املتعددة تتكون من مركبات خمتلفة وقد يرى البع�ض تناول  جمموعة خمتلفة من املكمالت الغذائية. 
ولكن لي�ض كل الأفراد بحاجة اإيل تناول مكمالت الفيتامينات ميكن لالأفراد الذين  يعانوا من نق�ض 
النظام  يف  تغريات  اإجــراء  خالل  من  الفيتامينات  مكمالت  تناول  من  احلد  معينة  غذائية  عنا�سر 
اإيل �سراء نوع جيد  اإيل ا�ستخدام مكمالت الفيتامينات يجب اللجوء  الغذائي ويف  حالة الإ�سطرار 

من الفيتامينات . 

�شريريتان حديثتان  درا�شتان  اأظهرت 
اأن ج��رع��ة واح���دة م��ن م���ادة مهلو�شة 
اأن���واع م��ن الفطر املخدر  م��وج��ودة يف 
لدى  العقلي  القلق  والإجهاد  تعالج 
مر�شى ال�شرطان عندما يرتافق هذا 

العالج مع الدعم النف�شي . 
نتائج  ن�شرت  الذين  الباحثون  وكتب 
اوف  "جورنال  جم��ل��ة  يف  درا���ش��ت��ه��م 
الأمركية  �شايكوفارماكولوجي" 
"تقل�ض  بطريقة  امل��ق��ارب��ة  ه���ذه  اأن 
لف��ت��ة ال��ق��ل��ق ال��ذه��ن��ي واحل����زن لدى 
بال�شرطان،  امل�����ش��اب��ني  الأ����ش���خ���ا����ض 

وذلك على مدى اأ�شهر ." 
اأجريت  التي  الأوىل  الدرا�شة  واأ�شارت 
التابع  ال���ط���ب���ي  لن����غ����ون  م����رك����ز  يف 
جرعة  اأن  اإىل  ن���ي���وي���ورك  جل���ام���ع���ة 
م��ه��ل��و���ض  ب�شلو�شيبني  م����ن  واح�������دة 

حيازة  عليه  احل�����ش��ول  يتطلب  ال���ذي 
نظرا  ال��ف��درال��ي��ة  ال�شلطات  م��ن  اإذن 
اأدت اىل  املواد املمنوعة،  اإىل كونه من 
 80% ل��دى  للقلق  �شريعة   معاجلة 
ال�29 يف الدرا�شة على  امل�شاركني  من 
مدى اأكرث من �شتة اأ�شهر، وهو تقدير 
ي�شتند اإىل  معاير �شريرية عن القلق 

والكتئاب . 
واأج����ري����ت اأع���م���ال م�����ش��اب��ه��ة م���ع 51 
مري�شا يف كلية الطب يف جامعة جونز 
واأعطت  م��ري��الن��د  ب��ولي��ة  هوبكينز 

النتائج الإيجابية  عينها . 
وب��ن��ت��ي��ج��ة ه���ات���ني ال���درا����ش���ت���ني، متت 
العناية  يف  خل���رباء  م��ق��ال   11 كتابة 
ويف  املحت�شرين  بالأ�شخا�ض  الطبية 
اإ�شادة  كلها  النف�شي  ت�شمنت  ال��ط��ب 

باخلال�شات . 

ماده مهلو�ضة موجوده بالفطر 
تعالج مر�ضى ال�ضرطان
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�ش�ؤون حملية

جامعة الإمارات ت�ضارك يف الكوجنر�ض العاملي لأهداف التنمية امل�ضتدامة يف جامعة جال�ضجو با�ضكتلندا

بالتزامن مع يوم »الإمارات تربمج« ومب�ساركة 700 طالب

جامعة اأبوظبي تنظم الن�ضخة الثانية من م�ضابقة الربجمة ال�ضنوية للعلوم والتكنولوجيا والهند�ضة والريا�ضيات 

خالد الظنحاين يت�ضّلم جائزة الإبل الدولية يف املجال الأدبي

•• العني - الفجر

الكوجنر�ض  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  جامعة  �شاركت 
توحيد  �شعار:"  حت��ت  امل�شتدامة  التنمية  لأه���داف  العاملي 
مل�شتقبل  وامل��ج��ت��م��ع  وال�����ش��ن��اع��ة  واحل���ك���وم���ات  اجل���ام���ع���ات 
با�شكتلندا  جال�شجو  جامعة  ا�شت�شافته  وال��ذي   م�شتدام"، 
من الفرتة 31 اأكتوبر ولغاية 2 نوفمرب 2022 وبتنظيم 
من موؤ�ش�شة التاميز للتعليم العايل. وتراأ�ض الوفد الأ�شتاذ 
العلمي  امل�شارك للبحث  النائب  اأحمد علي مراد -  الدكتور 
يف اجلامعة و�شم يف ع�شويته كل من الدكتور �شيف الدين 
من�شق   - الدرمكي  م��وزة  اأ.   ، علمي  بحث  اأخ�شائي   - كبر 
ات�شال دويل  اأ. مرمي القمزي - تنفيذي  و  م�شاريع بحثية 

طالب  الغفلي-  خالد  واملعيد  املوؤ�ش�شي،  الت�شال  اإدارة  يف 
دكتوراه مبتعث من جامعة الإمارات اإىل  جامعة جال�شجو.

امل�شارك  النائب  م��راد  علي  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  و�شارك 
ي�شاهم  "كيف  ب��ع��ن��وان  ح��واري��ة  جل�شة  يف  العلمي  للبحث 
وحتقيق  ال���دائ���ري  الق��ت�����ش��اد  ت�شهيل  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
امل�شتقبل امل�شتدام"، حيث ا�شتعر�ض جهود جامعة الإمارات 
م�شتدام  دائ���ري  بناءاقت�شاد  يف  العلمية  امل��ع��ارف  تعزيز  يف 
يف  تطرق  كما  الوطنية.  ال�شرتاتيجيات  حتقيق  يف  ي�شاهم 
التي  املختلفة  واأن�شطتها  اجلامعة  م��ب��ادرات  اإىل  مداخلته 
تعزز من متكني ال�شباب واأدوراهم املختلفة يف اإيجاد احللول 
اأدوات البحث العلمي والإبداع والبتكار   العلمية من خالل 
والذي بدوره ينعك�ض اإيجاباً على نوعية املخرجات البحثية 

والتعليمية وبالتايل بناء اقت�شاد دائري م�شتدام مبني على 
حتليل  البيانات  من اأجل حتويل النفايات من حتدي بيئي 

اإىل م�شدر اقت�شادي يعود نفعه على املجتمع.  
الإم�����������ارات م����ن خ�����الل براجمها  ب������اأن ج���ام���ع���ة  واأو������ش�����ح 
الأك��ادمي��ي��ة ق��ام��ت بتعزيز امل��ح��ت��وى الأك��ادمي��ي ال��ن��وع��ي ذا 
امل�شتدامة  التنمية  واأه����داف  ال��دائ��ري  بالقت�شاد  ال�شلة 
بوا�شطة م�شاقات درا�شية وبرامج اأكادميية متكاملة والذي 
اإىل  م�����ش��راً  ال��ط��ال��ب،  ل���دى  البيئية  امل��ع��ارف  ب��ن��اء  ي�شمن 
ال�شراكات  بناء  اأهمية كبرة  يف  ت��ويل  الإم���ارات  اأن جامعة 
ال�شرتاتيجية التي تعزز من املخرجات من خالل ال�شتفادة 
والقت�شادية  والبيئية  التعليمية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  م��ن 
والعميق  ال�شمويل  الفهم  على  تنعك�ض  والتي  والجتماعية 

من  جامعةالإمارات  ا�شتطاعت  حيث  املختلفة.   للتحديات 
خالل منظومة متميزة من ال�شراكات الدولية التي حققت 
قفزات ا�شتثنائية يف النتاج البحثي املت�شل باأهداف التنمية 
امل�شتدامة حيث ا�شتطاع الباحثون انتاج اأكرث كن %39من 
جمموع النتاج البحثي خالل الفرتة من 2022-2017 

يف موا�شيع متعلقة باأهداف التنميةامل�شتدامة.
امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  اأبحاث  اأن برنامج  بالذكر  يجدر 
التعليم اجلامعي الذي انطلق يف دورت��ه الأوىل عام  لطلبة 
2021 ب� 56 م�شروعاً بحثياً، و�شينطلق ب� 107 م�شروعات 
تعزيز  اإىل  البحثي  الربنامج  هذا  ويهدف   .2022 عام  يف 
حتديات  خ��الل  م��ن  الطلبة  ل��دى  العلمي  البحث  م��ه��ارات 
مما  امل�شتدامة  التنمية  لأه��داف  العاملية  بالأهداف  مت�شلة 

يعزز من اأثر املخرجات البحثية لهذه امل�شاريع. حيث يعمل 
املبدعة مما  الطالبية  املواهب  اكت�شاف  الربنامج على  هذا 
املعارف  ا�شتخدام  على  ق���ادر  متمكن  جيل  ب��ن��اء  يف  ي�شاهم 

والأدوات حلل م�شكلة معينة.
كما �شاركت اجلامعة يف املعر�ض امل�شاحب حيث  ا�شتعر�شت 
فيه براجمها التعليمية والأكادميية  املتنوعة التي تطرحها 
درا�شات جامعية  برنامج   47 خمتلف كليات اجلامعة وهي 
مت  كما  دك��ت��وراة،   برنامج   25 و  ماج�شتر  برنامج   40 و 
تبني  ال��ت��ي  التعريفية  ال��ف��ي��دي��وه��ات  م��ن  جمموعة  ع��ر���ض 
الال�شفية  والأن�شطة  والبحثية  التعليمية  التحتية  البنية 
والأرقام  احلقائق  بع�ض  ا�شتعرا�ض  اإىل  بال�شافة  املختلفة 

واإح�شائيات البحث العلمي.

•• اأبوظبي- الفجر

ومبادرة  تربمج"  "الإمارات  ي��وم  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
اإطالقهما  مت  اللتني  عربي"،  مربمج  "مليون  ال� 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  بتوجيهات 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
كلية  ن��ظ��م��ت  اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح��اك��م  ال�������وزراء 
من  الثانية  الن�شخة  اأبوظبي  بجامعة  الهند�شة 
والتكنولوجيا  للعلوم  ال�شنوية  الربجمة  م�شابقة 
والهند�شة والريا�شيات، يف اإطار دعمها للربنامج 
الإمارات  الذي يكرم املربجمني يف دولة  الوطني 
 29 ي�����ش��ادف  ال���ذي  ُتربمج"  "الإمارات  ي���وم  يف 
امل�شابقة حتديات  ع��ام.  وت�شمنت  اأكتوبر من كل 

واقعية يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والهند�شة 
والريا�شيات، وتعني على الطلبة امل�شاركني ابتكار 
و�شع  خ��الل  �شاعات من   3 لها يف غ�شون  حلول 
التعاوين  وال��ع��م��ل  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
710 طالب  امل�شابقة  و�شارك يف  الفوز،  لتحقيق 
م��ن جميع اأن��ح��اء دول���ة الإم������ارات، ت��وزع��وا على 
1،331 حاًل، عكفت على  170 فريقاً، وقدموا 
من   15 �شمت  م��ب��ا���ش��رة جل��ن��ة حتكيم  درا���ش��ت��ه��ا 

اأع�شاء الهيئة التدري�شية.
كوليدج  برايتون  امل��دار���ض، حلت مدر�شة  فئة  ويف 
من  فريقها  متكن  بعد  الأول،  املركز  يف  اأبوظبي 
دق��ي��ق��ة فقط،   62 غ�����ش��ون  ال��ت��ح��دي��ات يف  ح���ل 
هورايزون  مدر�شة  اإىل  الثاين  املركز  ذه��ب  بينما 

كامربيدج.  ث���ان���وي���ة  اإىل  وال���ث���ال���ث  اخل���ا����ش���ة، 
الع�شر  باملراكز  الفائزة  املدار�ض  قائمة  وت�شمنت 
الدولية  الإجن���ل���ي���زي���ة  امل���در����ش���ة  اأي�������ش���اً،  الأوىل 
الإمارات،  اأم  اأدن��وك، ومدر�شة  اخلا�شة، ومدار�ض 
ومدر�شة  ال��دول��ي��ة،  ك��ام��ربدج  جيم�ض  وم��در���ش��ة 
ال��ب�����ش��ائ��ر اخل���ا����ش���ة، وم���در����ش���ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
الثانوية، ومدر�شة اأم املوؤمنني. كما احتفت جامعة 
ابوظبي ب�11 مدر�شة تقديراً جلهودها يف توجيه 
ورع��اي��ة ال��ط��الب امل��ت��م��ي��زي��ن. واأق���ام���ت اجلامعة 
ح��ف��اًل ل��ت��وزي��ع اجل��وائ��ز لتكرمي 11 م��در���ش��ة يف 
يف  الأوىل  الع�شر  وال��ف��رق  املتميز،  التوجيه  فئة 
"دورة املدار�ض"، واأف�شل املربجمني اليافعني من 
ال�شفني ال�شابع والثامن، وذلك بح�شور ما يزيد 

على 421 �شخ�شا، مبن فيهم طالب، ومعلمون، 
الدكتور  وق����ال  م����دار�����ض.  وم������دراء  وم���وج���ه���ون، 
بجامعة  الهند�شة  كلية  عميد  ال�شيباين،  حمدي 
اأبوظبي: "�شعداء با�شت�شافة الن�شخة الثانية من 
والتكنولوجيا  للعلوم  ال�شنوية  الربجمة  م�شابقة 
وال��ه��ن��د���ش��ة وال��ري��ا���ش��ي��ات، ب��ع��د ال��ن��ج��اح الكبر 
اإذ  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  الأوىل  ن�شختها  حققته  ال���ذي 
لتزويد  وب��ن��اءة  قيمة  فر�شة  امل�شابقة  ه��ذه  تعد 
املهارات  من  وفاعلة  متنوعة  مبجموعة  الطلبة 
يف  والنجاح  التميز  حتقيق  على  ت�شاعدهم  التي 
وظائفهم امل�شتقبلية، وقد �شهد حتدي العام اإقباًل 
وا�شعاً من الطالب الذين اأبدوا اهتماماً ملحوظاً 

لالطالع على املزيد يف عامل الربجمة."

•• ال�شارقة– الفجر :

ت�شّلم اخلبر الثقايف الإماراتي خالد الظنحاين، جائزة الإبل 
2022 التي تقدمها  الدولية يف جمال الإب��داع الأدب��ي للعام 
وذلك  دب��ي،  ومقرها  القيا�شية"  لالأرقام  العربية  "املوؤ�ش�شة 
واجلمال،  والإب����داع  الثقافة  ن�شر  يف  ال��ب��ارزة  جل��ه��وده  تقديراً 

واإي�شال ال�شوت الثقايف الإماراتي اإىل خمتلف بلدان العامل.
اأم�ض الأح��د، يف  اأقيم،  جاء ذلك يف حفل توزيع اجلوائز الذي 
جناح اجلائزة مبعر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب، بح�شور �شعادة 
وحممد  الإب��ل،  جائزة  جلنة  م�شت�شار  البلو�شي  جمعة  في�شل 
ديليف الرئي�ض التنفيذي للموؤ�ش�شة العربية لالأرقام القيا�شية، 
وحبيب كويه رئي�ض موؤمتر روؤية كرل، ومنر بن حمي الدين 

مدير الفعاليات والإعالم، وامل�شاركني واملكرمني.
وقال الظنحاين عقب ت�شلمه اجلائزة: "اأفتخر باأين من الذين 
نالوا هذه اجلائزة املرموقة لت�شاف اإىل اجلوائز الكثرة التي 

الإجن���از  "هذا  واأ����ش���اف  الثقافية".  م�شرتي  خ���الل  ح��زت��ه��ا 
ه��و ت��ك��رمي ل��دول��ة الإم�����ارات وق��ي��ادت��ه��ا ال��ت��ي تعمل دوم���اً على 
واملبدعني  املثقفني  ومتكني  وازده��اره��ا  الثقافية  احلركة  دعم 
الإماراتيني".. م�شراً اإىل اأن جناح املبدع الإماراتي يف املحافل 
العربية والدولية ما كان ليتحقق لول الروؤية احلكيمة لقيادة 
الألقاب  م��ن  العديد  ن��ال  الظنحاين  اأن  اإىل  ي�شار  الإم����ارات. 
واجلوائز العربية والدولية، حيث اختارته "ال�شبكة الإقليمية 
�شخ�شية   100 اأب��رز  قائمة  �شمن  الجتماعية"  للم�شوؤولية 
لعام  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ت���اأث���ًرا يف جم���ال  الأك����رث  ع��رب��ي��ة 
2020، وح�شل على لقب "اأف�شل �شخ�شية اإبداعية موؤثرة" 
م�شتوى  على  ت��اأث��راً  الأك���رث  املئة  قائمة  �شمن   2019 لعام 
الوطن العربي والعامل التي ت�شدرها جمموعة من املوؤ�ش�شات 
الرئي�ض  ج��ائ��زة  ح�شد  ك��م��ا  امل��ت��ح��دة،  الأمم  ملنظمة  ال��ت��اب��ع��ة 
الثقايف  املجال  يف  للتميز  العاملية  عبدالكالم  الراحل  الهندي 

لعام 2016، وهو يرتاأ�ض حالياً موؤ�ش�شة غب�شة الإماراتية.

حممد الربزجني: ال�ضو�ضيال ميديا والعالقات العامة وجهان لعملة واحدة
الباحث  ال���ربزجن���ي  حم��م��د  ق����ال 
املتخ�ش�ض يف العالقات العامة، اإن 
املخت�شني وخرباء الإعالم و�شعوا 
العالقات  مل��ف��ه��وم  ع����دًة  ت��ع��ري��ف��ات 
واأو�شحها  اأب���رزه���ا  ل��ك��ن  ال��ع��ام��ة، 
اأق��ّرت��ه جمعية  ال��ذي  التعريف  هو 
العالقات العامة الأمريكية، باأنها 
"عملية ات�شال ا�شرتاتيجية تبني 
بني  متبادلة  منفعة  ذات  ع��الق��ات 

املنظمات وجماهرها".
ظهور  اأن  ال����ربزجن����ي،  واأ�����ش����اف 
وت�������ط�������ور و������ش�����ائ�����ل ال����ت����وا�����ش����ل 
الجتماعي طّورت معها عدداً من 
املفاهيم الإعالمية، حيث اأ�شبحت 

ميديا"  "ال�شو�شيال  واأن  ل�شيما 
جعلت من الإعالنات �شوقاً كبرة 
توّجه  بحيث  ال�شلع،  ب�شوق  اأ�شبه 
مبنتهى  ه���دف���ه  ن���ح���و  ال�����ش��خ�����ض 
با�شتخدام  وال�����ش��رع��ة  ال�����ش��ه��ول��ة 
ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي يف 
ال���ه���وات���ف اجل�����وال�����ة، م����ع اإت���اح���ة 
حتديد اجلمهور امل�شتهدف للجهة 
ي�شّهل  مب���ا  املُ��ع��ل��ن،  ال�����ش��خ�����ض  اأو 
عملية الو�شول. وتابع: اإذا حتدثنا 
ميديا"  "ال�شو�شيال  اقت�شاد  ع��ن 
الآخذ يف الت�شاعد، ف�شنعتمد على 
ل�شركة  الإقليمي  امل��دي��ر  ت�شريح 
"ميتا" فار�ض عقاد خالل منتدى 

كيفية  ه��و  اخلا�شة  اأو  احلكومية 
خ���ل���ق حم����ت����وى م����رئ����ي وم����ق����روء 
الرقمية  من�شاتها  ع��رب  منا�شب 
ينا�شب خمتلف الفئات املُ�شتهَدفة.

اأن كل  واكمل انه و�شل الأم��ر اإىل 
العهد  ح��دي��ث��ة  منظمة  اأو  ���ش��رك��ة 
اأعينها خلق �شفحة  و�شعت ن�شب 
�شفحات  ع��ل��ى  وم��وث��ق��ة  ر���ش��م��ي��ة 
اآلف  ت�شم  الجتماعي  التوا�شل 
بحيث  لها،  رئي�شاً  هدفاً  املتابعني 
اأكرب  اإىل  ال���و����ش���ول  ل��ه��ا  ي��ت�����ش��ن��ى 
عدد من اجلمهور يف وقت قليل.. 
على  العتماد  اإىل  بالإ�شافة  ه��ذا 
الإعالنات عرب هذه الو�شائل بدًل 

م�شاهمة "امليتافر�ض" يف القت�شاد 
تريليونات   5 ن��ح��و  اإىل  ال��ع��امل��ي 
وبلوغ   ،2030 ع��ام  بحلول  دولر 
للرموز  املتوقعة  ال�شوقية  القيمة 
)اإن  ل���ال����ش���ت���ب���دال  ق���اب���ل���ة  غ�����ر 
دولر،  م��ل��ي��ار   80 ن��ح��و  ت���ي(  اإف 
الفرتا�شي  الواقع  اأن  عن  ف�شاًل 
والواقع املُعّزز باعتبارهما عامالن 
"امليتافر�ض"  لتمكني  رئي�شيان 
 6700 ن��ح��و  ت��وف��ر  يف  ي�شهمان 
مليون   500 وح������وايل  وظ��ي��ف��ة 
اق��ت�����ش��اد دول���ة الإم����ارات  دولر يف 
يف الوقت احلايل، وميكن اأن تزيد 
ب�شكل  الق��ت�����ش��ادي��ة  م�شاهمتهما 

املنظمات  ي����د  يف  ح��ق��ي��ق��ي��ة  اأداة 
الر�شائل  لإي�����ش��ال  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأو 
واأ�شرع  اأ���ش��ه��ل  ب�����ش��ورة  للجمهور 
الإعالم  و�شائل  على  العتماد  من 

التقليدية.
"ال�شو�شيال  جن��ح��ت  اأن  وت���اب���ع 
ميديا" يف حتقيق املعادلة ال�شعبة 
وهي اإحداث التاأثر الواقعي على 
وهو  واأ�شرع،  اأي�شر  ب�شورة  املتلقي 
اأك���رب من  ي�شتلزم ج��ه��داً  ك���ان  م��ا 
فمع  ر�شائلها؛  لإي�شال  املوؤ�ش�شات 
امل��ت�����ش��ارع يف عملية  ال��ت��ط��ور  ه���ذا 
ال���رق���م���ن���ة، ب�����ات ال����ه����ّم وال���ه���دف 
ال���رئ���ي�������ض ل���ك���ل اجل����ه����ات �����ش����واًء 

اإىل  م�شتنداً  للميتافر�ض،  دب���ي 
�شركة  عليها  عملت  بحثية  ورق���ة 
امل�شتقلة  ج�����روب  "اأنالي�شي�ض 
حيث  القت�شادية"،  لال�شت�شارات 
اقت�شاد  اأن  ال���ورق���ة  ه���ذه  ق�����ّدرت 
"امليتافر�ض" من املمكن اأن تفوق 
عاملياً  دولر  تريليونات   3 قيمته 
خالل 10 �شنوات فقط، وذلك يف 
فيه منطقة  �شت�شهم  ال��ذي  الوقت 
اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
العاملي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  يف  وتركيا 
 360 % وب��ق��ي��م��ة   6.2 ب��ن�����ش��ب��ة 

مليار دولر عام 2031.
ت�شل  اأن  املتوقع  م��ن  اأن��ه  واأو���ش��ح 

التقليدية  الإع������الم  و���ش��ائ��ل  م���ن 
التلفاز،  ���ش��ا���ش��ات  اأو  ك��ال�����ش��ح��ف 

كبر يف امل�شتقبل.
واأردف اأنه مع كل تلك الإح�شائيات 
امل�شتقبل  اأن  جند  رقمياً،  املخيفة 
بكيفية  م��ره��ون��اً  ب���ات  الإع���الم���ي 
بال�شورة  الو�شائل  ه��ذه  ا�شتخدام 
ال�شليمة، وتعزيز دوره��ا يف عملية 
الت�شال  وال���و����ش���ول؛  الت�������ش���ال 
باجلمهور والو�شول اإليهم ب�شورة 
اأك����رث ���ش��ه��ول��ة واأ����ش���رع مم���ا كانت 
التقليدي..  الإع�������الم  م���ع  ع��ل��ي��ه 
وم����ن ه��ن��ا ن�����ش��ت��ط��ي��ع ال���ق���ول ب���اأن 
والعالقات  ميديا"  "ال�شو�شيال 
هي  واح���دة  لعملة  وج��ه��ان  العامة 

احلديث". "الإعالم 

م�ست�سفى توام يعتمد على املراقبة الع�سبية لإنقاذ ع�سب الوجه لدى مري�ض م�ساب ب�سرطان اجللد

خ�ضوع مري�ض �ضرطان اجللد من اإريرتيا بعمر 70 عامًا لعملية جراحية معقدة من خطوتني ل�ضتئ�ضال ورم خبيث بالكامل
•• اأبوظبي- الفجر 

التابعة  الطبية  املن�شاآت  اأحد  ت��وام، وهو  الأطباء يف م�شت�شفى  جنح 
للرعاية  �شبكة  اأكرب  "�شحة"،  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  ل�شركة 
الع�شبية  املراقبة  تقنية  ا�شتخدام  يف  الإم���ارات،  دول��ة  يف  ال�شحية 
واأجريت  ل��ل��غ��اي��ة.  م��ع��ق��دة  ج��راح��ة  الأع�����ش��اب يف  ���ش��الم��ة  ل�شمان 
العملية ملري�ض اإريرتي يبلغ من العمر 70 عاماً م�شاباً ب�شرطان 
اخلاليا القاعدية، وهو نوع من �شرطان اجللد يتطور يف الغالب يف 

مناطق اجللد املعر�شة لل�شم�ض، مثل الوجه.
اأعلى  م�شم�شة  باأيام  تتميز  والتي  امل�شم�شة  البلدان  �شكان  اأن  ُيذكر 
م��ن امل��ت��و���ش��ط، م��ث��ل دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واأفريقيا، 
معر�شون ب�شكل متزايد خلطر الإ�شابة ب�شرطان اجللد. يف الواقع، 
ميثل �شرطان اجللد اأحد اأكرث الأورام اخلبيثة �شيوعاً عند الذكور 

يف دولة الإمارات، حيث يبلغ معدل انت�شاره 14.5%.

وغالباً ما ُت�شتخدم املراقبة الع�شبية يف العمليات اجلراحية املعقدة 
والتي ت�شمل اجلهاز الع�شبي، وذلك بهدف تقييم �شالمة الوظائف 
احليوية. والهدف الأ�شا�شي هو تنبيه اجلراح وطبيب التخدير اإىل 
املنا�شب  الوقت  يف  تعديالت  اإج��راء  من  للتمكن  و�شيكة  اإ�شابة  اأي 
اإىل ذل���ك، ت�شتخدم هذه  ب��الإ���ش��اف��ة  وت��ف��ادي ح���دوث ���ش��رر دائ���م. 
يف  ي�شاعد  الع�شبي  اجلهاز  ملناطق  خمطط  لو�شع  اأحياناً  التقنية 

توجيه اإدارة العملية.
الأوىل هي  املعقد والفريد عمليتني جراحيتني،  الإج��راء  وت�شمن 
جراحة ا�شتمرت ملدة 14 �شاعة لإزالة الورم واإ�شالح العيب الناجت 
عبارة  فكانت  الثانية  اجلراحة  اأم��ا  ال�شاعد.  من  اأج��زاء  با�شتخدام 
با�شتخدام  الرئي�شية  اللعابية  والغدد  النكفية  الغدة  ا�شتئ�شال  عن 
الورم حول  واإزال��ة  الع�شبية وت�شريح ثنائي فوري للرقبة  املراقبة 
الأذن. متحدثاً عن تفا�شيل اجلراحة، قال الدكتور موفق العاين، 
التابع  ت��وام  م�شت�شفى  يف  والفكني  والوجه  الفم  جراحة  ا�شت�شاري 

القاعدية  اخلاليا  ب�شرطان  املري�ض  "اأ�شيب  "�شحة":  ملجموعة 
الذي انت�شر ب�شكل كبر يف وجهه. وكانت جراحة ال�شتئ�شال الكامل 
فريدة ومعقدة للغاية ب�شبب قرب الورم من اأع�شاب عينه ودماغه 
للغاية  مهماً  دوراً  الع�شبية  املراقبة  تقنية  لعبت  لذلك،  ووجهه. 
يف جن��اح ه��ذه اجل��راح��ة م��ع �شمان احل��ف��اظ على �شالمة الع�شب 
التخ�ش�شات  متعدد  الفريق  يتمتع  ال��وج��ه.  �شلل  ومنع  الوجهي 
الراأ�ض  �شرطان  ح��الت  اإدارة  يف  وا�شعة  ت��وام بخربات  م�شت�شفى  يف 
الرتميم  واإع���ادة  ال�شتئ�شال  اإج����راءات  وت��وف��ر  املعقدة،  والرقبة 
وجهوده  وتفانيه  الفريق  بالتزام  نفخر  بدورنا  ونحن  والتاأهيل. 

لتحقيق نتائج اإيجابية للمر�شى ".
و�شّم الفريق متعدد التخ�ش�شات جراحي الوجه والفكني واأطباء 
الأنف والأذن واحلنجرة وجراحي التجميل وجراحي العظام. يوفر 
م�شت�شفى توام فرقاً متمر�شة متعددة التخ�ش�شات ل�شمان تقدمي 

اأعلى م�شتوى من الرعاية ال�شاملة.
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النوم دون  اأن  اإىل  الدرا�سات  اإحدى  خل�ست 
احتمال  بارتفاع  مرتبط  الأمثل  امل�ستوى 
الإ�سابة باأمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية، 
واأن النوم اجليد ي�سهم يف الوقاية من اأمرا�ض 

القلب والأوعية الدموية.

وق�����ال م���وؤل���ف ال���درا����ش���ة ال���دك���ت���ور اأب�����و ب���ك���اري ن��ام��ب��ي��م��ا من 
والبحوث  لل�شحة  الفرن�شي  الوطني  )املعهد   INSERM
للنوم  املنخف�ض  الن��ت�����ش��ار  م��ع��دل  "كان  فرن�شا:  يف  الطبية( 
مدار  على  متتد  التي  املزدحمة  حلياتنا  نظرا  متوقعا  اجليد 
ال�شاعة طوال اأيام الأ�شبوع، ويجب تعليم اأهمية نوعية وكمية 
النوم ل�شحة القلب يف وقت مبكر من احلياة عندما يتم تاأ�شي�ض 
ال�شلوكيات ال�شحية، وميكن اأن ي�شاعد التقليل من ال�شو�شاء 

اأثناء الليل والتوتر يف العمل على حت�شني النوم."
ب�شكل  القلب  واأمرا�ض  النوم  حول  ال�شابقة  الدرا�شات  ورك��زت 

التنف�ض  اأو توقف  النوم  ن��وم واح���دة، مثل م��دة  ع��ام على ع��ادة 
اأثناء النوم، حيث يتوقف التنف�ض ويبداأ اأثناء النوم، بالإ�شافة 
خط  عند  النوم  ال�شابقة  ال��درا���ش��ات  قيمت  ما  غالبا  ذل��ك  اإىل 

الأ�شا�ض فقط.
بني  جتمع  �شحية  ن��وم  درج���ة  احلالية  ال��درا���ش��ة  وا�شتخدمت 
خم�ض عادات نوم، وحقق الباحثون يف العالقة بني درجة النوم 
واأمرا�ض  النوم،  درجة  يف  الوقت  مبرور  والتغرات  الأ�شا�شية، 

القلب والأوعية الدموية احلادثة.
باري�ض  درا���ش��ة  يف  م�����ش��ارك��ا   7200 ال��درا���ش��ة  ه���ذه  وت�شمنت 

على  ق��ائ��م��ة  ج��م��اع��ة  وه���ي   ،)PPP3( ال��ث��ال��ث��ة  امل�شتقبلية 
الرجال  جتنيد  ومت  امل��رت��ق��ب،  املجتمع  على  قائمة  امل��الح��ظ��ة 
والن�شاء الذين ترتاوح اأعمارهم بني 50 اإىل 75 عاما وخاليني 
من اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية يف مركز طبي وقائي بني 
�شنة   59.7 العمر  متو�شط  وك��ان   ،2011 و   2008 عامي 
وكان 62 % من الرجال. وخ�شع امل�شاركون لفح�ض ج�شدي 
وا���ش��ت��ك��م��ل��وا ا���ش��ت��ب��ي��ان��ات ح���ول من��ط احل��ي��اة وال��ت��اري��خ الطبي 

ال�شخ�شي والعائلي واحلالت الطبية.
عادات  خم�ض  ع��ن  معلومات  جلمع  ال�شتبيانات  ا�شتخدام  مت 
للنوم يف الأ�شا�ض وزيارتني للمتابعة، مت اإعطاء كل عامل نقطة 
اإذا مل يكن كذلك. مت ح�شاب   0 و  الأم��ث��ل  ك��ان هو  اإذا  واح��دة 
درجة نوم �شحي ترتاوح من 0 اإىل 5، مع اعتبار 0 اأو 1 �شعيفا 

و 5 يعترب الأمثل.
اأنهم ناموا من  اأولئك الذين ح�شلوا على درج��ة مثالية  اأف��اد   
7 اإىل 8 �شاعات كل ليلة، ومل يعانوا من الأرق مطلقا اأو نادرا، 
اأثناء النهار، ول توقف  ول يعانون من النعا�ض املفرط املتكرر 
�شخ�شا  )كونهم  املبكر  الزمني  والنمط  ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  التنف�ض 
القلب  باأمرا�ض  الإ�شابة  بفح�ض  الباحثون  وق��ام  �شباحيا(. 
التاجية وال�شكتة الدماغية كل عامني ملا جمموعه 10 �شنوات.

ح�شل %10 من امل�شاركني على درجة نوم مثالية و %8 كانت 
درجاتهم �شعيفة، خالل متابعة ا�شتمرت ثماين �شنوات، اأ�شيب 
الدماغية. ال�شكتة  اأو  التاجية  القلب  باأمرا�ض  م�شاركا   274

القلبية  والأح���داث  النوم  درج��ات  بني  العالقة  الباحثون  حلل 
الوعائية بعد �شبط العمر واجلن�ض وا�شتهالك الكحول واملهنة 
وم�شتوى  ال��ب��دين  والن�شاط  اجل�شم  كتلة  وموؤ�شر  والتدخني 
القلبية  للنوبات  العائلي  وال��ت��اري��خ  وال�شكري  الكولي�شرتول 
اأن خطر  املفاجئ. ووجدوا  القلبي  املوت  اأو  الدماغية  وال�شكتة 
الدماغية انخف�ض  التاجية وال�شكتة  القلب  باأمرا�ض  الإ�شابة 
ع��ن��د خط  ال��ن��وم  درج���ة  ارت���ف���اع يف  نقطة  ل��ك��ل   22% بن�شبة 
الأ�شا�ض. وب�شكل اأكرث حتديدا، مقارنة باأولئك الذين ح�شلوا 
درجة  الذين ح�شلوا على  امل�شاركون  ك��ان   ،1 اأو   0 درج��ة  على 
الدماغية  ال�شكتة  اأو  القلب  باأمرا�ض  لالإ�شابة  عر�شة  اأقل   5
بن�شبة %75.قدر الباحثون ن�شبة الأحداث القلبية الوعائية 
التي ميكن الوقاية منها بنوم اأكرث �شحة، ووجدوا اأنه اإذا كان 
لدى جميع امل�شاركني درجة نوم مثالية، فقد يتم جتنب 72% 
من احلالت اجلديدة ملر�ض القلب التاجي وال�شكتة الدماغية 
النوم  اإمكانية  درا�شتنا  "تو�شح  نامبيما:  الدكتور  عام.قال  كل 
النوم  حت�شني  اأن  وت��ق��رتح  القلب  �شحة  على  للحفاظ  اجليد 
التاجية  القلب  باأمرا�ض  الإ�شابة  خماطر  بانخفا�ض  مرتبط 
وال�شكتة الدماغية، كما وجدنا اأن الغالبية العظمى من النا�ض 
يعانون من �شعوبات يف النوم، اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية 
وهناك  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  للوفاة  الرئي�شي  ال�شبب  ه��ي 
حاجة اإىل مزيد من الوعي باأهمية النوم اجليد للحفاظ على 

�شحة القلب".

درا�ضة : النوم ال�ضحيح يقلل خماطر الإ�ضابة باأمرا�ض القلب

هل املاء بالليمون مفيد ل�ضحتنا بالفعل؟

هل املاء بالليمون مفيد 
لك؟

ال�����������ش�����يء ال����وح����ي����د 
عليه  ات����ف����ق  ال�������ذي 
تقريبا  العلماء  كل 
عام  ب�شكل  اأننا  هو 
نعاين من اجلفاف 
عامل  يف  ال�������ش���دي���د 
اليوم، ولهذا ال�شبب 
كانت  اإذا  وح��������ده، 
اإىل  الليمون  اإ�شافة 
امل�������اء جت���ع���ل���ك اأك����رث 

قدرة على �شربه، فهذا اأمر جيد بالفعل.
وميكن ملاء الليمون اأن ي�شاعد يف ا�شتقرار �شهيتك، ما يجعلك 
اأقل تناول للوجبات اخلفيفة على مدار اليوم )ب�شبب األياف 

موازنة ال�شكر يف الدم(.
 ،C وقد يزيد ماء الليمون من طاقتك لأنه غني بفيتامني 

الذي ي�شاعد ج�شمك على امت�شا�ض احلديد.
وميكن ملاء الليمون اأن ي�شاعد يف حماية خالياك من خالل 
نظام  تناول  على  وت�شجيعك  فعال  اأك�شدة  كم�شاد  تقدميه 

غذائي �شحي ب�شكل عام.
وي�شاعدامل�شروب  يف تعزيز ن�شارة الب�شرة من خالل اإعطائها 
دفعة من فيتامني C، املعروف باإبطائه عمليات ال�شيخوخة، 
ولكن من دون ن�شيان روتني العناية بالب�شرة اجليد واعتماد 

واقي ال�شم�ض.

ما هي كمية املاء بالليمون التي يجب �سربها 
كل يوم؟

ك��ل��ي��ا على  ت�����ش��رب��ه��ا  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ك��م��ي��ة  تعتمد 
اأهدافك يف الرتطيب.

ومع ذلك، تتبع الباحثون بع�ض املوؤ�شرات للم�شاعدة 
يف معرفة املبلغ املثايل لنمط حياتك.

وبالن�شبة للن�شاء، يو�شى باحل�شول على 75 مغ 
من فيتامني C كل يوم، بينما بالن�شبة للرجال، 
يتغر  اأن  ومي��ك��ن  جم����م.   90 ب��ت��ن��اول  ي��و���ش��ى 
اإذا كنت يف �شك من  هذا بناء على وزن��ك، لذلك 
التغيرات  دائ��م��ا  ن��اق�����ض  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ك��م��ي��ات 

الطبية يف روتينك مع طبيبك.
م�������وق�������ع  يف  اخل��������������������������رباء  وي����������و�����������ش����������ي 
"ملء  ي���ل���ي:  مب����ا   MedicineNet
زج��اج��ة �شعة ل��رت واح���د مب��اء ب��درج��ة حرارة 
الليمون  م��ن  �شرائح   4 نحو  واإ���ش��اف��ة  الغرفة، 
اليوم للح�شول على نتائج ترطيب  و�شربه طوال 

اأف�شل".

احلم�سيات  مياه  من  اأف�سل  بلليمون  املــاء  يعد  ملــاذا 
الأخرى؟

احلقائق  ف��اإن   ،MedicalNewsToday ملوقع  وفقا 
الغذائية لليمونة واحدة بحجم 48غ هي:

حرارية �سعرات   10.6
القيمة  من   21% اأو   C فيتامني  من  ملليغرام   18.6

املحددة يوميا
القيمة  من   2% اأو  الفوليك  حم�ض  من  ميكروغرام   9.6

املحددة يوميا

املحددة  القيمة  من   1% اأو  البوتا�شيوم  من  جمم   49.4
يوميا

القيمة  م��ن   1% اأو    B-1 فيتامني  م��ن  جم��م   0.01
املحددة يوميا

القيمة  م��ن   1% اأو   B-2 ف��ي��ت��ام��ني  م��ن  جم��م   0.01
املحددة يوميا

القيمة  م��ن   1% اأو   B-5 ف��ي��ت��ام��ني  م��ن  جم��م   0.06
املحددة يوميا

ويو�شح املوقع اأنه: "للمقارنة، فاإن ا�شتبدال الليمون بع�شر 
ي���ق���ارب �شعف  ���ش��ي��وف��ر م���ا  43غ(  ب��رت��ق��ال��ة )وزن���ه���ا  ن�����ش��ف 
ال�شعرات احلرارية، ونحو ثالثة اأ�شعاف ال�شكر، و%24 من 

."C القيمة املحددة يوميا من فيتامني

�سهد �سرب ع�سري الليمون مع القليل من املاء انت�سارا وا�سعا بني اأولئك الذين يبحثون عن اإزالة ال�سموم من اأج�سامهم وحرق الدهون.
ويوجد الكثري من املعلومات امل�سللة على الإنرتنت حول فوائد �سرب ع�سري الليمون مع املاء، ولذلك، جمعت �سحيفة "ذي �سن" الربيطانية 

بع�ض املعلومات الأكرث �سيوعا حول هذا امل�سروب، وك�سفت عما يقوله العلماء ب�ساأنه.
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العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007804 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �شالح خبيزه  - جمهول حمل الإقامة  
بناء على طلب املدعي : ابراهيم بن حممد بن عبداهلل ال�شحي 

الف   50 مبلغ  بدفع  عليه  املدعيى  الزام   -   : ب  تطالبكم  اأعاله  املذكورة  الدعوى  رفعت  قد 
درهم عن التعوي�ض والخ�شائر املعنوي  - الزام املدعى عليه بدفع ر�شوم وم�شاريف الدعوى  - 
الزام املدعى عليه بدفع واتعاب املحاماة وال�شت�شارات القانونية. انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
2022/11/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية 
- مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من 

تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/2 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001807 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شركة هورايزون للمقاولت العامة - ذ م م ومن ميثلها قانونيا  
جمهول حمل الإقامة 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/14 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 2 
- دائرة اليوم الواحد( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/2 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ع�سام �سادق التابعي �سمرة  
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005926/ 

اإىل املحكوم عليه : ع�شام �شادق التابعي �شمرة 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ علي �شامل علي �شامل النعيمي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 13350.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - درب اال�سغال ل�سيانة املباين - ذ م م  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006723/ 

اإىل املحكوم عليه : درب ال�شغال ل�شيانة املباين - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ طريق الربكة للنقل اخلا�ض للركاب باحلافالت  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 33401.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة الفجرية االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
العربية لل�سناعات الهند�سية )�سابقا العربية لالعمال الهند�سية( وميثلها باجنيكاران او�سيف 

انطونى هندي اجلن�سية ب�سفته مالك املوؤ�س�سة  
املرجتعة  ال�سيكات   FUCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000513/ 

اإىل املحكوم عليه : العربية لل�شناعات الهند�شية )�شابقا العربية لالعمال الهند�شية( وميثلها باجنيكاران او�شيف 
انطونى هندي اجلن�شية ب�شفته مالك املوؤ�ش�شة   حيث انه بتاريخ 2022/11/3 قد �شدر احلكم املرفق �شورة 

عنه �شدك ل�شالح املدعي  املنفذ بغلف الظافر لل�شناعات املعدنية - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة 
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله - ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 278674.0 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�شة  بح�شور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0002287 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �شراج الدين حممد خطاب حممد - العنوان : 9497218 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/6/21 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح / ال�شقر الذهبي لتجارة لوازم التدخني ، بالتايل :
احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :- 
2863 درهم الفني وثمامنائة وثالثة  بان يدفع للمدعي مبلغ  املدعى عليه  بالزام 
ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  حت�شب   %5 بواقع  التاأخرية  والفائدة  و�شتني 
التام والزمت املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف.   حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اعالن مدعى عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICILABMIN2022 / 0003577 عمايل )جزئي(
اىل املدعي عليه : اجلواد ال�شيل للمقاولت الفنية 

نعلمكم بان املدعي حممد خالد عبا�شي حممد �شابر خان عبا�شي باك�شتاين اجلن�شية
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : 
بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ �شبعة اآلف ومائتي درهم )7200 درهم( 
والر�شوم وامل�شروفات املنا�شبة واإعفاء املدعي من باقي الر�شوم ورف�ض الدعوى فيما 

زاد على ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ  2022/10/31 - حرر بوا�شطة املوظف
مركز �شعادة املتعاملني

حمكمة ال�سارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
رقم الرخ�سة : 11951

غرفة جتارة و�سناعة عجمان -  ق�سم ال�سجل التجاري 
اإعالن وحل وت�سفية 

ال�شم التجاري : �شركة ابو حممود للمقاولت العامة )ذ م م( 
للمقاولت  اب��و حممود  �شركة   : اع��اله هي  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��ان  للجميع  نعلن 
العامة )ذ م م(  �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تا�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب 
قانون ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف دائرة 
التنمية القت�شادية و�شجلته  بالتنمية القت�شادية  حتت رقم )11951( وقد قرر 

ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  جمال لتدقيق احل�سابات     

م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�شفي 
امل��ذك��ورة اع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�شر الع��الن وعلى  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 067447771، �ض.ب : 5544 

دائرة التنمية االقت�سادية    
حكومة عجمان

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/20261( 

   املنذر : بنك دبي الإ�شالمي  -  وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/ �شلمى الكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ام���ام  امل�شدقة  ال��وك��ال��ة  ام��ارات��ي��ة اجلن�شية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�شدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�شالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�شفتها   2021/1/102800
"2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �شتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222

اإم��ارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - �شارع املرور القدمي - بني يا�ض  املنذر اليه : را�شد ح�شني حممد �شليم خان - باك�شتاين اجلن�شية - وعنوانه 
غرب - فيال رقم 53 - متحرك رقم 0564544149 

املو�شوع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )22489( درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �شداد 
اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )22489( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ 
املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة 

التي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2013ابي�ض لوؤلوؤيتويوتا كامري15ابوظبي68654
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�شاها ا�شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذا الخطار ، وال �شن�شطر ا�شفني اىل ا�شتكمال 
اأي��ه ممتلكات  م�شوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف  ، مع  القانون  ل�شحيح  وفقا  لتح�شيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  الج��راءات 
�شخ�شية قد تكون موجودة داخل ال�شيارة املرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفاق للمادة 

التجارية  املعامالت  قانون  من   175  ،172
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي حممد  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
MOJAU_2022- 0099559 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
، اردين اجلن�شية يرغب  ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ با�شل فتحي عبدالكرمي حيا�شات 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50% و ذلك اإىل ال�شيد حممد م�شرب حممد توتا 
مياه - اجلن�شية بنغالدي�ض ، و ال�شيدة/ برابها اريا براديب كومار اريا - هندية اجلن�شية ترعب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 50%، و ذلك اإىل ال�شيد/ حممد م�شرب حممد 
توتا مياه - اجلن�شية بنغالدي�ض يف الرخ�شة امل�شماة )عمون خلدمات ال�شيارات( والتي تاأ�ش�شت 
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )616661( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة 

بال�شارقة ، تعديالت اأخرى : خروج �شركاء و دخول اآخر، تغير وكيل خدمات. 
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
MOJAU_2022- 0099709 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : ام دي طفيل ح�شني مزيب احلق ، اجلن�شية بنغالدي�ض 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغه 100% و ذلك اىل ال�شيد : قر�شد عامل 
مودار راك ح�شني - اجلن�شية بنغالدي�ض يف الرخ�شة )�شالون التفا�شيل اجلميله للرجال( 
دائرة  من  ال�شادرة   )749518( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  والتي 

التنميه القت�شادية بال�شارقة ، تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شه لخر
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
MOJAU_2022- 0099827 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
تنازل / بيع

اعالن بيع / تنازل )ور�شة الوراق لكهرباء ال�شيارات( 
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شادة 1/ �شرف الدين فينماد اتاييل حممد علي اجلن�شية : الهند 2/ حممد 
و   ،)%100( ح�شتهما  كامل  عن  التنازل  يف  يرغبان  بنغالدي�ض   : اجلن�شية  العامل  �شم�ض  العامل  ر�شيد 
يف  وذلك  املالك  لي�شبح  المارات   : اجلن�شية  هندي  ابو  حممد  عبداهلل  حممد  را�شد  ال�شيد/  اإىل  ذلك 
الرخ�شة امل�شماه ))ور�شة الوراق لكهرباء ال�شيارات(( والتي تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 
)784777( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة ، تعديالت اأخرى : تنازل  �شاحب الرخ�شة 

لآخر ، تغير ال�شكل القانوين من وكيل اخلدمات ايل مو�ش�شة فردية. 
2013 يف �شان الكاتب  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70408 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
MOJAU_2022- 0099686 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�شيد : حممد نظام حممد �شليمان - بنغالدي�ض اجلن�شية - ميلك الرخ�شة التجارية 
)كراب لتجارة قطع غيار �شيارات امل�شتعملة( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب 
رخ�شة رقم )24391( حيث ان ال�شيد : حممد نظام حممد �شليمان - بنغالدي�ض اجلن�شية 
غيار  قطع  لتجارة  ))كراب  التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
�شيارات امل�شتعملة(( البالغة )100%( اإىل ال�شيد : حممد �شوكت عثمان حممد حميد احلق 

- بنغالدي�ض اجلن�شية - تنازل �شاحب الرخ�شة لآخر
و عمال بن�ض املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب 
امل�شار  الأجراء  على  الت�شديق  يتم  �شوف  انه  و  للعلم  الإعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   ، العدل 
اإليه بعد اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�شبل 

القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
MOJAU_2022- 0099727 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : امان اهلل �شيخ وىل اهلل �شيخ ، اجلن�شية باك�شتان، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% و ذلك اىل ال�شيد : حممد م�شطفى 
لتنظيف  �شيخ  اهلل  ))امان  امل�شماه  الرخ�شة  يف  بنغالدي�ض  اجلن�شية  يو�شف،  ابو  حممد 
ال�شادرة من  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )787360(  باأمارة  تاأ�ش�شت  املباين(( والتي 
 - الرخ�شة لخر  تنازل �شاحب   : اأخرى  ، تعديالت  بال�شارقة  التنمية القت�شادية  دائرة 

تغير ال�شم التجاري للموؤ�ش�شة - تغير ن�شاط ، تغير وكيل خدمات ،
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
MOJAU_2022- 0099840 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
تنازل / بيع

اعالن بيع / تنازل )بقالة جزيرة مالطا( 
مافوكاننومال  الدين  حمي  مافوكاننومال  عبداهلل  كونه   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية الهند يرغب يف التنازل عن كامل ح�شته و ذلك اإىل ال�شيد/ �شيمر اإىل كوفومال كونه 
تاأ�ش�شت  والتي  مالطا((  جزيرة  ))بقالة  امل�شماه  الرخ�شة  يف  وذلك  الهند   : اجلن�شية  عبداهلل 
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )527301( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة 

بال�شارقة، تعديالت اأخرى تنازل �شاحب الرخ�شة لأخر. 
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70408 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
MOJAU_2022- 0090774 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء    
درهم اخطار عديل للوفاء مببلغ 16500 

HB886254 املخطر / حممد حممد كندي اجلن�شيه جواز رقم
املقيم / ال�شارقه - جتاريه مويلح - هاتف رقم /971503611422

املخطر اليه/ حممد جنيب عبداهلل كيني اجلن�شيه هويه رقم 784198748281908
971501767974  : رقم  هاتف   - العني  ا�شواق  بنايه  واملقيم عجمان - النعيميه 1- 

ا�شتحقاق  بتاريخ  اأنه  حيث  و  املحررة  ال�شيكات  مو�شوع  16500درهم  مببلغ  للمخطر  �شيكات  حرر  اإليه  املخطر   : ال�شرح 
ال�شيكات توجه املخطر ل�شرف ال�شيكات ال انها ارتدت دون �شرف لغلق احل�شاب وبيناتها كالتايل

ال�شيك رقم 000055 مبلبغ 4125 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2022/03/10 وامل�شحوب على بنك دبي الإمارت الوطني
الوطني المارت  دبي  بنك  على  وامل�شحوب  ال�شيك رقم 000056 مبلبغ 4125 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2022/04/10 

ال�شيك رقم 000057 مبلبغ 4125 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2022/05/10 وامل�شحوب على بنك دبي الإمارت الوطني
ال�شيك رقم 000058 مبلبغ 4125 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2022/06/10 وامل�شحوب على بنك دبي الإمارت الوطني

وحيث ان املخطر مل يقم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى،
اأيام من تاريخ اخطار كم وال �شت�شطر لتخاذ  ، فاأننا نخطر كم ب�شرورة �شداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�شة  لذلك 

الإجراءات القانونية، الطلب ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به،  
هذا اخطار منا بذلك،،،

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70608

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سا�س التعمري لالن�ساءات ذ م م  
مدين    SHCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006880/ 

اإىل املحكوم عليه : �شا�ض التعمر لالن�شاءات - ذ م م 
العنوان : ال�شارقة مويلح �شارع املدينة اجلامعية - هاتف رقم : 0556766951 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ يو�شف عبدالرحمن حممد �شريف ال علي - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 55430.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
MOJAU_2022- 0099828 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : ال�شيد/ مظهر اقبال رحمت خان- اجلن�شية : باك�شتان يرغب يف البيع 
ادر  مو�شى  حممد  ال�شيد/  اإىل  وذلك  والتنازل عن )50%( من كامل ح�شته البالغة )%100( 
را�شد - اجلن�شية: بنغالدي�ض، وكذلك يرغب ال�شيد/مظهر اقبال رحمت خان- اجلن�شية: باك�شتان 
يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد/حممد روح 
المني حممد عبدالرحيم - اجلن�شية: بنغالدي�ض، يف الرخ�شة امل�شماه )�شالون ال�شهيب للحالقة( 
 : اأخرى  تعديالت   ،)559225( رقم  برخ�شة  بال�شارقة  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة 
ليوجد، وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
يرغب  اإيران   : اجلن�شية   - فاين  عبدالرحيم  بابك  ال�شيد/   : ب�اأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�شامل  حميد  ال�شيد/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
حميد �شامل ال�شويهي - اجلن�شية : الإمارات، يف الرخ�شة امل�شماه )كليفالند لتج�ارة زين�ة 
رقم )554575(  برخ�شة  بال�شارقة  الإقت�شادي�ة  التنمية  دائرة  ال�شادرة من  ال�ش�يارات( 
)موؤ�ش�شة  اإىل  خدمات(  )وكيل  من  للرخ�شة  القانوين  ال�شكل  تغير  اأخرى•  تعديالت 
فردية(،  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ش�ر
اجلن�شية   - املازمي  ح�شن  على  احمد  عمران  ال�شيد/   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة 
بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من  لل�شياحة(  امللكي  )العامل  امل�شماه 
برخ�شة جتارية رقم )766436(، اإىل ال�شيد/ في�شل �شامل حممد �شامل ال�شهياري 
فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  يوجد.  ل  اخرى:  تعديالت   ، المارات  اجلن�شية   -
العدل.  الكاتب  �شان  2013 يف  ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  )5( من 
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ش�ر
باأن : ال�شيد / ن�شال خالد �شعيد ابوكبه - اجلن�شية الردن  ليكن معلوما للجميع 
امل�شماه  الرخ�شة  100% يف  البالغة  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  - يرغب يف 
التنمية القت�شادية  دائرة  ال�شادرة من  ال�شخ�شية للرجال(  للعناية  )مركز ن�شال 
بدر  حممد  ف�شيله   / ال�شيد  اإىل   ،)612070( رقم  جتارية  برخ�شة  بال�شارقة 
عقيل - اجلن�شية �شوريا ، تعديالت اخرى: ل يوجد. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة 
العدل.  الكاتب  2013 يف �شان  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  )5( من احكام  
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ش�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�شيد / عبدالرزاق امر ح�شني - اجلن�شية افغان�شتان   
امل�شماه  الرخ�شة  100% يف  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
برخ�شة  بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  للتجارة(  زبر  )جبل 
جتارية رقم )531774(، اإىل ال�شيد/احمد وىل عبدالرزاق - اجلن�شية افغان�شتان 
تعديالت اخرى: ل يوجد.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي 
العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
 اإخطار عديل 

MOJAU_2022- 0098479 رقم املعاملة
اخطار عديل

من املنذر / فرحان فنظل احلماده - �شوري اجلن�شية، احمل بطاقة هوية رقم )784197640529471(
العنوان ابوظبي - الريف هاتف رقم :0584414497

اإىل املنذر اإليه يا�شر احمد �شلطان - �شوري اجلن�شية يحمل هوية رقم 784198521520936
العنوان / الفجرة - الكفيل املر�شومي لنقليات 

هاتف رقم : 0504347222- 0551105598
املو�شوع : مطالبة مالية بدفع مبلغ وقدره )60،000( درهم 

مو�شوع الإخطار : املطالبة مببلغ قدره “60،000” درهم )�شتون الف درهم(
الف  �شتون  درهم(  - مبلغ وقدره )60،000  اأمانة  اي�شال  للمخطر  اليه قد حرر  املخط�ر  ان  :- حيث  الوقائع 
درهم - حيث اأن املخطر اليه مل يلتزم بت�شليم قيمة اإي�شالت الأمانة عند الطلب و مياطل يف �شداد املبلغ املذكور 
دون مربر قانوين، - و عليه يطلب املخطر من املخطر اإليه اللتزام بدفع قيمة الي�شال اأمانة الجمايل مبلغ و 
اأيام من تاريخ الخطار و  قدره “60،000” درهم “ �شتون الف درهم فقط ل غر “ يف فرتة اأق�شاها خم�شة 
اإل �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية ل�شتالم املبلغ، - وعليه يلتم�ض املخطر من �شعادة الكاتب العدل اإخطاركم 

بهذا ر�شميا،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0091092 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 17166 درهم

اخطار على بالوفاء
املخطر ال�شيد / ابراهيم احمد خلفان ابورنقني ال علي - اجلن�شية المارات العربية املتحدة ويحمل بطاقة هوية )784194895068099(

)0508060141( رقم  هاتف   - العنوان ال�شارقة - الرحمانية 6 
املخطر اليه : �شكيل احمد - اجلن�شية باك�شتان، وعنوانه/ ال�شارقة - القليعة رقم الهاتف )0562236219(

املو�شوع : اخطار بالوفاء ب�شداد مبلغ وقدره 17166 درهم اماراتي
و�شتون( درهم اماراتي مبوجب عالقة ايجارية و�شتة  ومائة  الف  ع�شر  )�شبعة   17166 مببلغ  للمخطر  �شيكات  املخطر اإليه حرر عدد 5 

وحيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيكات توجه املخطر ل�شرفه اإل انه دون �شرف �شرف لغلق احل�شاب
ال�شيك الول : 10/09/2022 - ال�شيك رقم 000005 م�شحوب على بنك الإمارات دبي الوطني مببلغ وقدره 3333 درهم 
ال�شيك الثاين : 10/07/2022 - ال�شبك رقم 000004 م�شحوب على بنك الإمارات دبي الوطني مببلغ وقدره 3333 درهم

ال�شيك الثالث : 10/09/2022 - ال�شيك رقم 000009 م�شحوب على بنك الإمارات دبي الوطني مببلغ وقدره 3500 درهم 
ال�شيك الرابع : 10/07/2022 - ال�شيك رقم 000008 م�شحوب على بنك الإمارات دبي الوطني مببلغ وقدره 3500 درهم

ال�شيك اخلام�ض : 15/08/2022 - ال�شيك رقم 000013 م�شحوب على بنك الإمارات دبي الوطني مببلغ وقدره 3500 درهم
جمموع ال�شيكات املذكورة اعاله 17166 الف درهم ل�شالح املخطر تبقى يف ذمة املخطر اليه

وحيث ان املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،
لذلك ، فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيكات املذكورة اأعاله يف ذمتكم خالل خم�شة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات 

القانونية ، واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به ..
وهذا اإخطار منا بذلك. 

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:3010/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات ال�شاد�شة ع�شر رقم 765

والر�شوم  دره��م   )44.456.21( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:هيئة كهرباء ومياه دبي �ض.م.ع
عنوانه:المارات - اماة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - مبنى مبنى ديوا الرئي�شي 

املطلوب اإعالنه :  1- �شهيل اأجنم ناز منر اأخرت  -  �شفته : متنازع �شده 
عليه مببلغ  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���الن  مو�شوع 
وقدره )44.456.21( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
امل��واف��ق:2022/11/9 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة  بال كفالة- وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4827/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2022/146 جتاري م�شارف جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )36571.78( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : اميك�ض ال�شرق الو�شط �ض.م.ب )م( المارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �شارع الفلك - بناية فندق ميديا وان - �شقة 27
املطلوب اإعالنه : 1- كامران مالك جافيد ب�شر - �شفته : منفذ �شده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعالن : قد 
به وقدره )36571.78( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1069/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 280/2022 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1670168( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م
فاك�ض   - لال�شتثمار  دب���ي  مبنى   - ع��ل��ي  ج��ب��ل  منطقة   - لال�شتثمار  دب���ي  جم��م��ع   - دب���ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
رق����������م:0508888640 -  م��ت��ح��رك  ���������ض.ب:111485 - امي��ي��ل  ه��ات��ف 048851188 -  رق���������م:048851007 - 

فاك�ض:04262217 - مكاين:2607688261
املطلوب اإعالنه: 1- �شركة ترازو دبي ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1670168.00(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70608

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5844/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

الوطني  اخليمة  را���ض  بنك  عن  وال�شادر   )111( رقم  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
بقيمة )39060( درهم .

طالب التنفيذ : اللوكريت انرتنا�شيونال �ض.ذ.م.م
 ، ال�شالم 2 - الطابق 11 - مكتب رقم 1105  العاملي - برج  التجاري  املركز  عنوانه:امارة دبي - بردبي - 

1106 - وميثله:اميان يون�ض حممد ا�شماعيل الرفاعي
املطلوب اإعالنه : 1- �شرت امل�شاعد الو�شط ال�شرق �ض.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)39060( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
00000

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                       يف  اال�ستئناف رقم:1396/2022/320 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث 
املنظورة يف:دائرة الحوال ال�شخ�شية الوىل - ا�شتئناف رقم 88

والر�شوم   2022 ل�شنة  رق����م:108  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  م��و���ش��وع 
وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:داجليت كايور تارلوجان �شينغ
عنوانه:المارات العربية املتحدة - امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - بناية �شنجل 

بيزن�ض تاور - الطابق اخلام�ض ع�شر 15 - مكتب رقم 1505 - هاتف رقم:042999970
وميثله:عثمان حممد ح�شن حممد املرزوقي 

املطلوب اإعالنه :  1- بنكج بريت �شينغ ارورا جغموهن �شينغ ارورا  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
غر  نف�ض  اح��وال  رق����م:2022/108  بالدعوى  ال�شادر  اأ�شتاأنف/احلكم  قد    : الإع���الن  مو�شوع 
بقاعة  ���ض   10.00 ال�شاعة    2022/11/14 امل��واف��ق   الث��ن��ني   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  م�شلمني. 
التقا�شي عن بعد يف مبنى الحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70197

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:1982/2022/305 ا�ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الثانية رقم 85

مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2022/1035 والر�شوم وامل�شاريف 
والتعاب. 

امل�شتاأنف:عرب امل�شتقبل لتجارة اجهزة التكنولوجيا �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �شارع اخلليج التجاري - مبنى ريجال تاور - 

�شقة 2302 /2301 -  وميثله:خلود �شعيد علي �شعيد اآل علي 
املطلوب اإعالنه :  1- الحمدية للمقاولت والتجارة ذ.م.م  -  �شفته : م�شتاأنف �شده

رق����م:1035/2022/16 جتاري جزئي  بالدعوى  ال�شادر  اأ�شتاأنف/احلكم  :  قد  الإع��الن  مو�شوع 
بتاريخ:2022/8/29. وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2022/11/28  ال�شاعة 10.00 �ض 
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شى  وعليه   ، بعد  عن  التقا�شي  بقاعة 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70021

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:1412/2022/300 ا�ستئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف املدنية الثالثة رقم 83

والق�شاء  امل�شتاأنف  ثانيا:بتعديل احلكم   - امليعاد  به يف  للتقرير  �شكال  ال�شتئناف  قبول  اول   : ال�شتئناف  مو�شوع 
يوؤدوا  بان  بالت�شامن والت�شامم  امل�شتاأنف �شدهم  بالزام  اول درجة والق�شاء جمددا  امام حمكمة  جمددا بطلبات 
للم�شتاأنفة مبلغ وقدره )249.450( درهم اماراتي قيمة الموال املختل�شة ومبلغ )550000( درهم فقط خم�شمائة 
وخم�شون الف درهما تعوي�شا عن ال�شرار املادية والدبية التي حلقت بامل�شتاأنفة والك�شب الفائت والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد - ثالثا:احلكم بالزام املطعون �شدهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة التقا�شي . 
امل�شتاأنف:املائدة ل�شناعة الغذية اجلافة �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - مبنى م�شتودع رقم 6+7 على قطعة ار�ض - ملك 
اجلليل العاملية للتجارة العامة - وميثله:امره حممد �شقر حممد ال�شوري 

املطلوب اإعالنهما :  1- فادي عاطف رمال 2- حممد احمد ا�شماعيل حممد ح�شني  -  �شفتهما : م�شتاأنف �شدهما
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:3004/2021 مدين جزئي. وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/11/17  ال�شاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70392

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:936/2022/322 ا�ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف العقارية الوىل رقم 90

مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رق��م:189/2021 عقاري كلي والر�شوم 
وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:لوخاندوال بيلدرز انرتنا�شيونال مليمتد - واخرون
ال��دور ال�شاد�ض - مبنى بينجهام - مقابل كارفور ومول برجمان -  عنوانه:دبي - مكتب 601 - 
�شارع املركز التجاري - هاتف رق���م:043596530 - فاك�ض:043596921 - ����ض.ب:116114 دبي - 

بريد الكرتوين:info@lokhandb.ae - وميثله:�شبر �شيف الدين ايزي 
املطلوب اإعالنه :  1- 3 دي فين�شر �ض.ذ.م.م  -  �شفته : م�شتاأنف �شده

مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنفت/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2021/189 عقاري كلي. وحددت 
لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2022/11/8  ال�شاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 70392

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  اال�ستئناف رقم:682/2022/361 ا�ستئناف اأمر اأداء 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية اخلام�شة رقم 265
والر�شوم  اأداء  اأمر  رق���م:1993/2022  الدعوى  ال�شادر يف  اإ�شتئناف احلكم   : ال�شتئناف  مو�شوع 

وامل�شاريف والتعاب. 
التاأمني  �شركة  م�شبقا  امل�شماة   - دب��ي  ف��رع   - ���ض.م.ع  املتحدة  فيدلتي  التاأمني  امل�شتاأنف:�شركة 

املتحدة �ض.م.ع - فرع دبي
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع اخلليج التجاري 2- برج �شوبا 

�شفاير - مكتب 404 - وميثله:احمد حممد مطر مطر املهري 
املطلوب اإعالنه :  1- حممود كامل ح�شون  -  �شفته : م�شتاأنف �شده

مو�شوع الإعالن :  نبلغكم بقيد امل�شتاأنف بقيد الق�شية املذكورة اعاله ل�شتئناف احلكم ال�شادر 
يف اأمر الأداء املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/11/10  ال�شاعة 
10.00 �ض بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70197

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:203/2022/121 تركات غري م�سلمني 
املنظورة يف:دائرة العالمات والرتكات الوىل رقم 61

مو�شوع الدعوى : فتح ملف تركة للمتوفاة/اوديتا جوكوبو �شكيني - اجلن�شية ليتوانيا. 

الطالب املادة : اودر جوكوبو �شكايت

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �شارع اخلليج التجاري - مبنى برج ريجال - �شقة 706

وميثله:اأمره حممد �شقر حممد ال�شوري

املطلوب اإعالنه :  1- اوديتا جوكوبو�شكيني  -  �شفته : متويف 

مو�شوع الإعالن :  بناء على قرار �شعادة قا�شي الرتكات نفيدكم يف حال وجود ي مدع لالإرث او 

دين على الرتكة التقدم للمحكمة خالل �شهر من تاريخ العالن .

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  12821/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

عن  وال�شادرة   )000063-000111-000110( اأرق��ام  املرجتعة  ال�شيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
ال�شيافة للت�شميم الداخلي ذ.م.م بقيمة )2.355.335( درهم .

طالب التنفيذ : دانوب ملواد البناء �ض.م.ح
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�ض - مبنى توين تاور - برج املكاتب - �شقة طابق 

14 - مكتب 1404
املطلوب اإعالنه : 1- ال�شيافة للت�شميم الداخلي ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2350000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6510/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

 )000813-000811-000810-000809-000808( رقم  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
وال�شادر عن م�شرف المارات ال�شالمي بقيمة )290670.20( الزام املنفذ �شدها باداء مبلغ )290.670.2( 

درهم مائتان وت�شعون الف و�شتمائة و�شبعون درهم واثنان فل�ض والر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شركة اخلليج لل�شحب ذ.م.م - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - �شارع جبل علي
املطلوب اإعالنه : 1- عالء الدين هاين ح�شن فطي�شات - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)302.300.2( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2338/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املطلوب �شده المر ب�شداد مبلغ وقدره )828.726.49( درهم ثمامنائة وثمانية وع�شرون الفا 
و�شبعمائة و�شتة وع�شرون درهم وت�شعة واربعون فل�شا - وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد مع 

التعوي�ض مببلغ )10000( درهم عما اأ�شابه ا�شرار مادية وادبية الزام املطلوب �شدها المر بامل�شاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:وليد خالد حممد عي�شة ال علي

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - الحتاد - ابوظبي - �شارع املطار - مبنى ال�شيخة جميلة - �شقة 1006 - بالقرب من م�شت�شفى 
يونيفر�شال - وميثله:فاطمة ح�شن �شليمان احلدبور ال�شحي

املطلوب اإعالنه :  1- علي دروي�ض علي عبداهلل �شروك  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/10/27 - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )828.726.49( درهم ثمامنائة وثمانية وع�شرون الفا و�شبعمائة و�شتة وع�شرون درهم وت�شعة واربعون فل�شا 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة وملا كان تقدم وكانت املحكمة قد اأمرت للمدعية بالفوائد القانونية من تاريخ املطالبة مبا فيه تعوي�شا كافيا لالأخرة 
ا�شتئنافه  او  التظلم المر  اذ ل مربر له، ولكم احلق يف  التعوي�ض  املحكمة طلب  التي حلقتها لذا رف�شت  املادية  عن ال�شرار 

بح�شب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
00000

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
 اعالن بالن�سر

229/2022/397 ا�ستئناف قرار نزاع  
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شده /1- �شركة ترنينغ بوينت خلدمات رجال العمال ذ.م.م   
 - دهاكان  راجم��ى  كومار  منوج   / امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
وميثله:حممد عيد جا�شم حممد ال�شويدي - قد ا�شتاأنف/احلكم ال�شادر 
بتاريخ:2022/9/16   القيمة  حمدد  ن��زاع   1613/2022/461 رقم  بالدعوى 
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2022/11/9 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
70608

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  796/2011/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

واملعدل  ك��ل��ي  م���دين   2009/686 رق���م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ش��وع 
للر�شوم  �شامال  وق��دره )4288270( درهم  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، بال�شتئناف 2010/96 مدين 

وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شركة نيون المارات �ض.ذ.م.م وميثلها حممد حنيف مر�شنت

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - املركز التجاري - برج العطار لالعمال - الدور 
23

املطلوب اإعالنه : 1- ليلي �شامل �شالح ف�شل الربيكي  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4288270.00( وق��دره  به 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4296/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/1576 جتاري جزئي بالزام املنفذ 
�شده الول ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )373823.63( درهم والزام املنفذ �شدهم الثاين والثالث 

بالت�شامن مع الول ف حدود املبلغ املقدر )6983000( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : دار التمويل �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي اخلالدية - ابوظبي �شارع �شارع زايد الول - مبنى بناية دار 
التمويل - �شقة الر�شي وامليزانني - مقابل �شيدار - وميثله:�شيخه حممد �شيف علي املحرزي

الدين  �شيف  داوود  امللك  عبد   -2 الفندقية  لل�شقق   )1( ك��راون  لندن   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
اليعقوب 3- داوود �شيف الدين يعقوب اليعقوب  - �شفتهم : منفذ �شدهم

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة الر�ض 
رقم 289 الكائنة مبنطقة مردف وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )7804279.23( درهم يف امللف 

اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007872 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد هارون حمزه  - جمهول حمل الإقامة  
اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنبية 

بناء على طلب املدعية : توب جر لتاأجر ال�شيارات - قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم 
وخم�شمائة  اآلف  )�شتة  درهم   6،585 مقداره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعى  الزام   : ب 
خم�شة وثمانون درهما( والفائدة %5 من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شروفات 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/10 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  والتعاب. 
ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/11/3 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
مدين      SHCAPCICIVS2022 /0001500 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : تامر حممد حممد عبدالرازق  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/14 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدعوى(  مدير 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/7 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
انذار قانوين بالن�سر

رقم )2022/151429(
املنذر : بيجوراج راجيندران راجيندرا

اإىل املنذر اليهما :
)ذ.م.م( العامة  للتجارة  �شوفت  فلورم  �شركة   -1

حمل الإقامة ( )جمهويل   - جوهني  بيجوى  جوهني  �شامودراجيت   -2
يج�ب على “املن�ذر اإليهم�ا “ دف�ع املبالغ امل�شتحقة والبالغ قدرها 400،000 دره�م )اأربعمائ��ة 
اإخفاق  ح�ال  ويف   “ النذار  “هذا  اإ�شتالم  ت�اريخ  م�ن  اأي�ام   )5( فرتة  غ�شون  يف  دره�م(  األ�ف 
اأي�ام  ف�ت�رة )5(  انق�ش�اء  املحددة، وبع�د  املدة  املذكور يف خالل  املبلغ  �ش�داد  اإليهم�ا” يف  “املن�ذر 
اأم�ام  القانوني�ة  الإج�راءات  اإتخاذ كاف�ة  ن�ش�رع يف  �ش�وف  فاإنن�ا   ، الإنذار  ا�شتالم ه�ذا  ت�اريخ  م�ن 
�ش�داد  عليكم�ا  ي�ت�ع�ني  ذل�ك  اإىل  بالإ�شافة   ، الأخ�رى  الق�شائية  ال�شلطات  اأو  املخت�ش�ة  املحاكم 
كاف�ة م��ش�اريف ور�ش�وم املحكم�ة او الق�ش�اء م�ع الإحتف�اظ بحق�وق “موكلن�ا “ يف املطالبة ب�ش�بل 
باإاللتزامات  اإليهما  املنذر  اإخالل  نتيجة  تنتج  قد  التي  الأ�شرار  ع�ن  والتع�وي��ض  الإن�شاف 

العقدية املرتتبة عليهما .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اعالن بالن�سر

رقم )151418/2022(
املخطر / املجتهد ملقاولت التك�شية

ميثله بالتوقيع املحامي / يون�ض حممد عبداهلل البلو�شي مبوجب وكالة قانونية م�شدقة لدى ال�شيد كاتب العدل بدبي، 
رقم املحرر 2021/1/276098 وينوب عنه بالتوقيع ال�شيد / عبدالرحمن جمال بدير �شعد احللواين مبوجب 
 2022/7/12 2022/1/189845 بتاريخ  ال�شيد كاتب العدل بدبي رقم املحرر   وكالة قانونية م�شدقة لدى 

�شد : املخطر اإليها الوىل / ا�شوار دبي للمقاولت )�ض ذ.م.م(
املخطراليه الثاين / كري�شتي غوميز �شيبا�شتيان غوماز - هندي اجلن�شيه 

املخطراليه الثالث/ حممد فاروق قادر �شيد حممد - هندي اجلن�شية
)املو�شوع طلب اعالن بالن�شر(

حيث اأن املخطر اإليهم كان قد حررو �شيك رقم )000431( وامل�شحوب على م�شرف بنك ابوظبي التجاري مببلغ 
املخطر  قيام  وعند  ال�شيك  كان  وملا  درهم  وثالثون  واربعة  و�شتمائة  األف  واربعون  ت�شعه  درهم   49،634 وقدره 

بتقدميه لل�شحب اأعيد دون �شرف وذلك ب�شبب غلق احل�شاب
األف  واربعون  ت�شعه  درهم   49،634 وقدره  مببلغ  �شداد  ب�شرورة  اإليهم  املخطر  اإنذار  يف  املخطر  يرغب   ، لذلك 
واإل  اأيام من تاريخه  اأعاله وذلك خالل مدة لجتاوز خم�شة  املذكور  ال�شيك  و�شتمائة واربعة وثالثون درهم قيمة 

�شوف ي�شطر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شده. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - رادا تريدينج �س م ح   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0007160/ 

اإىل املحكوم عليه : رادا تريدينج �ض م ح
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ اخلليج للخدمات البحرية ل�شاحبها ال�شيخ عبدالعزيز حميد را�شد النعيمي مديرها ال�شيد/ 
يحي زكريا احمد عبد اهلل اجل�شمي يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 2335653.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور 
جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
اإعالن بالن�سر يف الدعوى رقم 7036 ل�سنة 2022

لدى حمكمة ال�سارقة االبتدائية
املرفوعة من : بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع

�شد / 1- القوارب ل�شناعة الخ�شاب م.م.ح
احمد حممد احمد املرزوقي بدر   -2

املدعى عليها الوىل/ القوارب ل�شناعة الخ�شاب م.م.ح ، املدعى عليه الثاين/ بدر احمد حممد احمد املرزوقي مدعوين 
للح�شور �شخ�شياً اأو بوا�شطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة )امل�شرفية( الول وفقا للتفا�شيل املبينة اأدناه :

- اليوم : الثنني املوافق 14/11/2022
- ال�شاعة : 01.00 ظهراً

موقع مكتب اخلبر امل�شريف يون�ض على املال
ال�شارقة ، منطقة مويلح - �شارع املدينة اجلامعية - بناية رقم )976( مكتب رقم 202

)Google Maps خرائط قوقل(
https://goo.gl/maps/fG5FCoK3HLc5u7vg7

للتوا�شل / 0552752147
اخلبري / يون�س علي املال 
ع�سو الدائرة التجارية الكلية امل�سرفية     

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 
يف الدعوي رقم 1728 ل�سنة 2022 ا�ستئناف جتاري - دبي 

املقامة من / ا�شرت ي�شوفت للحلول الرقمية - �ض.ذ.م.م 
 �ش�د / بريا جولرى - م.د.م.�ض

اأنه مت   ، املطلبو اعالنها بالن�شر/ بريا جولرى م.د.م.�ض - نعلن نحن اخلبر احل�شابي / حممد نا�شر التالي 
تعيننا من حمكمة دبي ال�شتئنافية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�شابية الواردة بحكم املحكمة ال�شادر بجل�شة 
“ اأعاله  �ض  م.د.م.  جولرى  “بريا  �شدها  امل�شتاأنف  تعلن  كما   - اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2022-09-15
حل�شور اجتماع اخلربة املقرر له جل�شة يوم الثالثاء املوافق 15-11-2022 يف متام ال�شاعة 1:00 م�شاء وذلك 
من خالل الت�شال املرين بجميع اأطراف النزاع عرب تطبيق زووم )ZOOM( بالدخول علي الرابط ادناه ، ويف 

حال اأي ا�شتف�شارات يرجي الت�شال على رقم 3413632 04 
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/85869038136?pwd=SEdFdWVuNS93Mit5Q1FSZv
tUN2ptZz09 
Meeting ID: 858  6903  8136
Passcode: 823536

خبري ح�سابي / حممد نا�سر التالي 
قيد حماكم دبي )161(

اإعالن اإجتماع خربة 

70021
العدد 13692 بتاريخ 2022/11/8 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : خلفان غريب خلفان �شاعن الكعبي - اجلن�شية : الإمارات، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�شيد : حممد على 
العامل  )باب  امل�شماه  الرخ�شة  يف  الإمارات   : اجلن�شية   - ال�شويدي  خمي�ض  على  عبدالرحيم 
دائرة  من  ال�شادرة   )781949( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  لل�شياحة( 
العامل  )باب  من  التجاري  ال�شم  تغير   : اخرى  تعديالت  بال�شارقة،  القت�شادية  التنمية 
�شياحة( اىل  الر�شاد  الن�شاط من )خدمات  وال�شياحه( تغير  لل�شفر  لل�شياحة( اىل )العفيف 

)خدمات الر�شاد �شياحة - بيع تذاكر ال�شفر(
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555



ثقافة وفن�ن

26

وجاء توقيع الكتاب يوم 7 نوفمرب 2022، 
ا�شتكماًل  وذل��ك  باملعر�ض،  التوقيع  رك��ن  يف 
جل���ه���ود واإجن��������ازات ال���دك���ت���ورة ن����دى جابر 
الإعالمي،  التاأليف  م�شمار  يف  املتوا�شلة 
اإ���ش��دار كتابها الأك��ادمي��ي الأول  اأع��ق��اب  ويف 
الذي  الثقايف(،  والتوا�شل  الدويل  )الإعالم 
وق��ع��ت��ه خ����الل م��ع��ر���ض اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 

للكتاب، يف مايو املا�شي.
وقالت الدكتورة ندى اأحمد جابر: “اإن كتاب 
القرية،  )يف قرية ماكلوهان( يدور يف فلك 
�شا�شعة  ف��ه��ي  ال����ي����وم..  ف��ي��ه��ا  ن��ع��ي�����ض  ال���ت���ي 
اليد..  ك��ف  بحجم  و�شغرة  ال��ك��ون،  بحجم 
وت�شغر  فيها،  ابتعدنا  كيف  فتحتار  تت�شع 
ف��ت��ح��ت��ار ك��ي��ف اق��رتب��ن��ا ف��ي��ه��ا.. ه��ي القرية 

الإلكرتونية.. اأو القرية الكونية«.
الفيل�شوف  ه��و  م��اك��ل��وه��ان،  “اإن  واأ���ش��اف��ت: 
ماكلوهان(  م���ار����ش���ال  )ه���رب���رت  ال��ك��ن��دي 

 Herbert Marshall(
تنباأ  م��ن  اأول  ك��ان  ال���ذي   )McLuhan
يراها،  اأن  قبل  وم��ات  الكونية،  القرية  بهذه 
 1979 ع��ام  وغ��ادر يف  كتبه،  لنا يف  وتركها 
من القرن املا�شي قبل الثورة الإلكرتونية«.

هذا  يف  “اخرتت  ج����اب����ر:  ن�����دى  وت���اب���ع���ت 
ماكلوهان،  قرية  اأح��ي��اء  يف  اأدور  اأن  الكتاب 
اخللفية،  اأزقتها  وحتى  مقاهيها،  �شوارعها، 
املعتمة اخلفية، والتي نعرفها جميعاً ونفتح 
عيوننا عليها كل �شباح، وننام على ن�شماتها، 
كل  وعوا�شفها  رياحها  واأح��ي��ان��اً  و�شكونها، 
الكثرة  والإعالنات  الإ�شاعات  واأمام  م�شاء. 
ال��ت��ي متتلئ ب��ه��ا ���ش��وارع��ه��ا، ك���ان ل ب��د من 
املرور على اجلديد القادم فيها بكل �شحره، 

ووعوده الذكية، واأ�شراره اخلفية«. 
وع���ّرف���ت ال��دك��ت��ورة ن���دى ه���ذه ال��ق��ري��ة كما 
اليوم.. وكما �شنعي�شها غداً. قائلة:  نعي�شها 

“هنا اأحياوؤها، بدءاً من حمركات البحث اإىل 
مو�شوعاتها، وبريدها الإلكرتوين، وحكايات 
)ال�����ش��و���ش��ال م��ي��دي��ا(، واأ�����ش����رار م���ن حققوا 
الرثوات من هذه املقاهي، اإىل املقاهي التي 
الذكاء  م��ق��اه��ي  غ����داً،  ل���ش��ت��ق��ب��ال��ن��ا  ت�شتعد 
هنا  والروبوتات.  وامليتافر�ض  ال�شطناعي 
وعتمتها،  بنورها  وحربها،  ب�شلمها  القرية 
هنا حيث نقيم يف واقع افرتا�شي َيعد بواقع 
مرمى  على  يقع..  العامل  حيث  هنا  ُمعزز.. 

نقرة اإ�شبع«.
وحر�شت الدكتورة ندى جابر يف هذا الكتاب 
اأن تتابع ما بداأته يف كتابها الأول )الإعالم 
تبقى يف  واأن  ال��ث��ق��ايف(  وال��ت��وا���ش��ل  ال����دويل 
جمال اإي�شال املعلومة الإعالمية التي تفيد 
“عندما  ت��ق��ول:  امل�شاحة  ه��ذه  ويف  وت��ن��ف��ع. 
اخ����رتت ه���ذا ال��ع��ن��وان وه����ذا امل��ك��ان )قرية 
يف  اجلفاف  عن  اأبتعد  وجدتني  ماكلوهان(، 

�شاأبدو  اأن��ن��ي  واأح�ش�شت  امل��ع��ل��وم��ات.  ت��ق��دمي 
ب��ن��ت ه���ذه ال��ق��ري��ة اأك����رث، ح��ني اأ���ش��ي��ف على 
روح��ه��ا.. رمب��ا )فلرت(  من  بع�شاً  �شفحاتي 
و)ه�����ذا م���ن ل��غ��ت��ه��ا احل���دي���ث���ة(، ل��ك��ي يكون 
ال��ق��ارئ، ول��ك��ي يعي�ض  ي��ج��ذب  ن���وراً  للحرف 
معي مالمح ع�شر ذكاء اللون، عندما يحكم 
العلم لي�شبح للكلمة املطبوعة �شوت ُي�شمع، 

وللمعلومة ال�شريعة وقع ُيوقظ وُيقنع«. 
واأك�������دت ال��ك��ات��ب��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال���ب���اح���ث���ة يف 
اجلديد  كتابها  اأن  الإع��الم��ي��ة،  ال��درا���ش��ات 
اأكادميية،  اإعالمية  نظر  وجهة  من  انطلق 
املكتبة  اإىل  �شيء  لإ�شافة  خالله  من  ت�شعى 
الإعالمية، لعله يكون �شوءاً ملوناً ينر درب 
الطالب اأو الباحث اأو املثقف املهتم مبعرفة 
واأين،  واأي��ن يقف،  ي�شر،  واأي��ن  يعي�ض،  اأي��ن 

يقع يف قرية وقع العامل كله فيها؟.
وت��ط��رح ال��ك��ات��ب��ة وال��ب��اح��ث��ة ال��دك��ت��ورة ندى 

ال�شت�شرافية:  الت�شاوؤلت  من  حزمة  جابر، 
“اإىل اأين �شياأخذنا زمن الذكاء ال�شطناعي 
الآت����ي م��ن اأج��ن��ح��ة اخل��ي��ال ال��ع��ل��م��ي؟ واإىل 
اآفاق ما  اإىل  اأين �شياأخذنا الطريق ال�شاعد 
�شت�شبح  اأو )امليتافر�ض(؟ وهل  الكون  وراء 
ال��روب��وت��ات اأك���رث ت��ع��اط��ف��اً واإح�����ش��ا���ش��اً معنا 
القرية  “اإن  وت�شيف:  الب�شر؟”.  بع�ض  من 
)قرية ماكلوهان( التي بدت غريبة و�شعبة 
على الفهم يف �شتينات القرن املا�شي، عندما 
كتب لنا عنها مكت�شفها الأول العامل الكبر 
ال���ي���وم عادية،  ت��ب��دو  )م���اك���ل���وه���ان(، وال���ت���ي 
لن  الغريبة  الأ�شئلة  تلك  كل  اأن  لنا  تك�شف 
وجزءاً  حقيقة  ت�شبح  حتى  ال��زم��ان  ي��ط��ول 
لن�شلط  الكتاب  هذا  جاء  لذلك  حياتنا،  من 
ونتعلم  ال��ي��وم،  نعي�شه  م��ا  على  فيه  ال�شوء 
عما �شنعي�شه غداً، ولنتعلم اأكرث لأن الزمن 

القادم لن يرحم من ل يعلم«.

يتفّرد باأ�سلوبه الأدبي وطرحه العلمي 

الدكتورة ندى جابر توّقع كتابها اجلديد )يف قرية ماكلوهان.. 
الإعالم الإلكرتوين والذكاء ال�ضطناعي وامليتافري�ض(

مهرجان �ضباق دملا التاريخي
جغرافياً تبعد جزيرة دملا عن العا�شمة اأبوظبي بحوايل 210 كم 
وعلى بعد 42 كم من جبل الظنة، وتقع يف اجلزء  ال�شمايل الغربي 
وحماطة  ك��م   37 م�شاحتها  وتبلغ  ي��ا���ض،  بني  �شر  ج��زي��رة  م��ن 
دملا بطريقتني  اإىل  جزيرة  فالو�شول  بالبحر من كل الجتاهات، 
ميناء  والنطالق من  )العبارة(  البحري  الطريق  اإم��ا من خالل 

ج���ب���ل ال���ظ���ن���ة، واإم��������ا من 
خ�����الل ال���ن���ق���ل  اجل������وي يف 
م���ط���ار اأب���وظ���ب���ي ال�����دويل 
وتوجد  باملجان،  والتذاكر 
مدار  على  يومية  رح���الت 

العام. 
فت�شم  ت�����اري�����خ�����ي�����اً  اأم����������ا 
اجلزيرة العديد من املعامل 
التاريخية واملباين الأثرية 
ذات  للم�شاجد  ب��الإ���ش��اف��ة 
ومتحف  التاريخي  الطراز 
 دمل������ا واآث�����������ار ال����ق����ب����ور من 
الع�شر الإ�شالمي والأواين 

الفخارية وجمموعة نادرة من الأ�شداف احلجرية، وكانت جزيرة 
منبع  اأنها  اإىل  بالإ�شافة  اللوؤلوؤ  و�شيد  لبيع  رئي�شياً  دمل��ا  مركزاً 

رئي�شي للمياه اجلوفية. 
يف �شهر اأكتوبر من كل عام ُتنظم جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
وحتت  للريا�شات  البحرية،  اأبوظبي  ن��ادي  و  والرتاثية  الثقافية 
اآل نهيان ممثل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  رع��اي��ة كرمية م��ن �شمو 

احلاكم يف منطقة الظفرة،
اإىل  ي��ه��دف  امل��ه��رج��ان  اأن  ، حيث  ال��ت��اري��خ��ي  �شباق  دملا  م��ه��رج��ان   
وترويج  اإح��ي��اءه  واإع����ادة  املحلي  البحري  ال���رتاث  على  املحافظة 

للريا�شات  البحرية الرتاثية،
حمامل  و�شباق  ال�شراعية  املحامل  �شباق  املهرجان  ي�شم  حيث   
البطولت  من  اإىل  العديد  بالإ�شافة  اأ�شا�شية  كبطولة  التجديف 
الفرعية مثل ال�شباحة وكرة القدم ال�شاطئية والدراجات الهوائية 

وم�شابقة �شيد اأكرب كنعد  وغرها. 
وبالتوازي مع ال�شباق البحري، توجد فعاليات تراثية على �شاطئ 
النوخذة  ال�شعبي  وبيت  والأك���ل  ال�شعبي  ال�شوق  مثل  دمل��ا  جزيرة 
اليومية  واجل��وائ��ز  وامل�شابقات  اليدوية  واحل���رف  الطفل  وق��ري��ة 
بالإ�شافة اإىل الفنون ال�شعبية البحرية  وتقدمي يومياً لفني الليوا 

واملدميا، بالإ�شافة اإىل الفرقة املو�شيقية ل�شرطة اأبوظبي. 
املراكز  لأ���ش��ح��اب  دره���م  مليون   25 اإىل  امل��ه��رج��ان  ج��وائ��ز  ت�شل 
مت  تخ�شي�ض  ك��م  النهائي،  الرتتيب  م��ن  امل��ائ��ة  وحتى  الأول  م��ن 
البحري  ال�شباق  يف  الأوىل  الثالثة  باملراكز  للفائزين  �شيارات   3

وجائز نقدية للبطولت الفرعية. 
�سعيد الزعابي

•• ال�شارقة-الفجر: 

القادة  اإع���داد  وم���درب  التحفيزي  املتحدث  ا�شتعر�ض 
اإىل  اأو�شلته  التي  امل��وؤمل��ة  ق�شته  ل��ون��ا،  لويد  الفلبيني 
م�شر ب��ه��ي��ج، ح��ي��ث حت���دث ع��ن ال�����ش��ر ال���ذي ميكننا 
جل�شة  خالل  هادفة،  ر�شالة  اإىل  الفو�شى  حتويل  من 
اأق��ي��م��ت �شمن ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة ال���� 41 من  ح��واري��ة 

معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب.
“اإن  عاملياً:  مبيعاً  الأك��رث  الكتب  �شاحب  لونا؛  وق��ال 
ت�شبح  مبا  تتعلق  لكنها  حتققه،  مبا  تتعلق  ل  احلياة 
كان  اأن��ه  اإىل  لف��ت��اً  ما”،  �شيء  حتقيق  عملية  يف  عليه 
ينفر من مادة الريا�شيات وكان ال�شوؤال الأهم بالن�شبة 
“ما ه���ي ال��وظ��ي��ف��ة ال���ت���ي ���ش��ت��ن��ت��ظ��رين بعد  ل���ه ه����و: 

التخرج؟«.
واأ�شاف، موؤلف 16 كتاباً يف التنمية الذاتية: “تقدمت 

للعديد من الوظائف ومت رف�شي عدة مرات، وكنت قد 
اأّلفت كتاباً، وكلما اأذهب لدار ن�شر ترف�ض ن�شره، فقلت 
لنف�شي: لو مل ين�شر اأحد كتابي �شاأن�شره بنف�شي، وبعد 
ذلك ن�شرت اأكرث من 15 كتاباً اأ�شبحوا الأكرث مبيعاً 

على م�شتوى العامل«.
واأكد لويد لونا اأن اخلطاأ الذي يك�شر قلبك هو نف�ض 
اخلطاأ الذي يجعلك اأقوى، م�شيفاً: “لي�ض معنى اأنه 
ت�شل  يجعلك  ق��د  فالرف�ض  خا�شر،  اأن���ك  رف�شك  مت 
رف�شك  يتم  وكلما  احل��ي��اة..  يف  الرئي�شي  هدفك  اإىل 

ت�شتطيع التغلب على ذلك بالإ�شرار«.
اأ�شبح متحدثاً  اأن  اإط��الق��اً  ب��ايل  يكن يف  “مل  وت��اب��ع: 
عاماً، لكن بعد 17 عاماً، اأ�شبح يل اأكرث من 1500 
واأوقيانو�شيا”،  واأوروب���ا  اآ�شيا  هي  ق��ارات   3 يف  خطاباً 
تذهب،  اأن  ميكن  م��دى  اأي  اإىل  تعرف  “لن  ووا���ش��ل: 

حتى تقرر اأنك تريد ب�شدة الذهاب اإىل هناك«.

�ساحب اأكرث الكتب مبيعًا يف العامل 

املتحدث التحفيزي لويد لونا ي�ضتعر�ض كيف 
اأو�ضلته ق�ضة موؤملة اإىل م�ضري بهيج

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�����ش��ي��ن��اري��و �شرورة  اأك����د خ����رباء يف ك��ت��اب��ة 
وجود ر�شالة جمتمعية يف العمل الدرامي، 
الفني  ال��ع��م��ل  يفقد  غ��ي��اب��ه��ا  اأن  م��وؤك��دي��ن 
قيمته، جاء ذلك يف جل�شة حوارية، حملت 
الناجح”،  ال�شيناريو  اإىل  “طريقك  عنوان 
يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب 2022، 
وا�شت�شافت كاتبة ال�شيناريو امل�شري هاين 
�شرحان والروائية وكاتبة الدراما الكويتية 
امل���خ���رج واملمثل  ال�����ش��م��ري، واأداره�������ا  م��ن��ى 

امل�شري حممد غبا�شي.

الواقع والر�سالة
ك���ات���ب ال�����ش��ي��ن��اري��و ه����اين ����ش���رح���ان، كاتب 
و»رج����ال  و»ال���ف���ت���وة«  »الخ���ت���ي���ار«  م�شل�شل 
ال�شوت  اأه���م���ي���ة  اأك������د  وغ����ره����ا،  ال����ظ����ل«، 
املجتمع  لأن  ال��درام��ا،  كتابة  يف  الأخ��الق��ي 
وانعكا�ض  واق��ع  اأي�شاً  ال��درام��ا  لكن  اأم��ان��ة، 
يف  جتربته  اأن  مو�شحاً  ال��ن��ا���ض،  حل��ك��اي��ات 
ع����امل ال���ف���ت���وات جت��رب��ة ث���ري���ة، وه����و عامل 
غ��ا���ض ف��ي��ه جن��ي��ب حم��ف��وظ روائ���ي���اً، لكن 
ال�شينما،  ت��ق��دم��ه  مل  ال��ك��ث��ر  ف��ي��ه  م�����ازال 
وي���رى اأن م��ن ح��ق��ه اأن ي��ج��رب��ه وي����راه من 
زواي����ا ث��ان��ي��ة، وي��خ��ت��ار اجل��زئ��ي��ة امللهمة يف 
ال��ع��م��ل ال����روائ����ي، ف��ف��ي ال��ع��م��ل ال���درام���ي 
املقايي�ض ب�شرية ولي�شت اأدبية، وهنا يكمن 
اأن  الرواية وال�شيناريو، مع  الختالف بني 
اأعماًل  ق��دم��وا  ك��ب��ار  �شيناريو  ك��ت��اب  ه��ن��اك 

بكتابة  قدموا  وكاأنهم  ا�شتثنائية  مبقايي�ض 
اأن����ور عكا�شة ووحيد  اأ���ش��ام��ة  م��ث��ل  رواي����ات 

حامد وغرهم.

اأزمة ال�سيناريو
�شرحان الذي اأ�ش�ض »م�شنع احلكايات«، وهو 
مركز متخ�ش�ض لُكّتاب ومطّوري ال�شيناريو 
وال�شينمائية  ال��درام��ي��ة  الأع��م��ال  وت��ع��زي��ز 
عامل  يف  نف�شه  وج��د  “اإنه  ق���ال:  ال��ع��رب��ي��ة، 
لأن  ب��اجل��ن��ون،  ي�����ش��اب  ل  ح��ت��ى  ال�شيناريو 
اأن تخرج، وحني  تريد  اأ�شئلة يف عقله  ثمة 
بحث عن مدار�ض لتعلم ال�شيناريو مل يجد 
اأن  كما  الفن،  بهذا  متخ�ش�شة  مدر�شة  اأي 
قليلة، فبداأ يف  املتخ�ش�شة  والكتب  املراجع 

وال�شتفادة  التجربة  وك��ان��ت  نف�شه  تعليم 
مو�شحاً  مدر�شة”،  اأف�����ش��ل  الأخ��ط��اء  م��ن 
م�شتمر،  ت��ط��ور  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال����درام����ا  اأن 
وامل��ن�����ش��ات اجل���دي���دة ت��ف��ت��ح اف���اق���اً واع����دة، 

اأنف�شنا«. من  نطّور  اأن  لبد  “لذلك 

»خادمات املقام«
ال�شارقة  الفائزة يف معر�ض  ال�شمري،  منى 
اأف�شل  بجائزة  العام،  لهذا  للكتاب،  الدويل 
املقام«،  »خ��ادم��ات  روايتها  ع��ن  عربي  كتاب 
اأحداثها  ت���دور  ال���رواي���ة  ه���ذه  “اإن  ق��ال��ت: 
بها  يوجد  وم��ا  الكويتية،  فيلكا  ج��زي��رة  يف 
جمموعة  ترتادها  وم����زارات،  اأ�شرحة  م��ن 
وغايات،  ح��ظ��وظ  ع��ن  يبحثن  الن�شوة  م��ن 

النا�ض  تعلق  على  ال�شوء  ال��رواي��ة  وت�شلط 
وتاريخها”،  الأم��اك��ن  حتفظ  كما  بالوهم، 
اأنها الآن يف مرحلة حتويل هذه  لفتة اإىل 
الرواية اإىل م�شل�شل تلفزيوين من جزئني، 
ال����رواي����ة م���ا ينا�شب  ���ش��ت��ن��ت��ق��ي م���ن  ح��ي��ث 
التلفزيون.واأ�شارت ال�شمري اإىل اأن الدراما 
تقدم نوعاً من اأنواع املتعة املمزوجة، ولبد 
عليها  وي��ع��ول  للمجتمع،  ر�شالة  حتمل  اأن 
اأن  يف ط��رح الأف��ك��ار ب�شكل م��وؤث��ر، م��وؤك��دة 
ت��ط��ور م�شتمرة  ب��ح��ال��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال���درام���ا 

وهناك اأعمال عربية جيدة.

بني الن�ض وال�سا�سة
وكتابة  الروائية  الكتابة  بني  الفروق  وعن 
القارئ  ح�����ش��ا���ش��ي��ة  اإن  ق��ال��ت  ال�����ش��ي��ن��اري��و، 
الأدب  فقارئ  امل�شاهد،  عن  تختلف  الأدب���ي 
ين�شاق نحو اللغة، اأما يف العمل التلفزيوين 
اأزياء  من  الب�شرية  العنا�شر  عليه  فتوؤثر 
ومو�شيقية.وعن  ب�شرية  ومتعة  واإخ����راج 
عن  ال�شمري  حتدثت  اخلليجية،  ال��درام��ا 
رائدة  كانت  حيث  الكويتية،  الدراما  تاريخ 
ك���ب���ار و�شلوا  ع���رب جن����وم  ال���ف���ن،  ه����ذا  يف 
تلك  اإنتاج  اإع��ادة  اأن  مبينة  العربي،  العامل 
تاريخ  ل��ه، لأن لكل  اأم��ر ل معنى  الأع��م��ال 
ظروفه، لكن بالإمكان اإنتاج اأعمال جديدة 
توا�شل حكاية تلك ال�شال�شل التلفزيونية، 
اجل���دي���دة جعلت  ال��و���ش��ائ��ط  اأن  م��و���ش��ح��ة 
الدراما تدخل كل بيت، لأن النا�ض يحبون 

الق�ش�ض الواقعية.

هاين �سرحان ومنى ال�سمري يتحدثان جلمهور ال�سارقة الدويل للكتاب 41

كتاب �ضيناريو: الدراما بدون ر�ضالة 
جمتمعية تفقد العمل الفني قيمته

••  دبي - د.حممود علياء

 54 رق��م  العدد اجلديد  بدبي  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  �شدر عن 
من ف�شلية )حروف عربية( برئا�شة حترير علي عبيد الهاملي 
نا�شر  التحرير  ومدير  اجل��الف  خالد  التحرير  رئي�ض   ونائب 

عراق واملدير الفني حممد فرا�ض عبو.
يف كلمته كتب رئي�ض التحرير: )لي�ض عبق املا�شي فقط هو ما 
ا. هذا ما يوؤكده  يحمله اخلط العربي، واإمنا اإ�شراقة امل�شتقبل اأي�شً
مبنى متحف امل�شتقبل الذي اكت�شت جدرانه بحروف لغة ال�شاد 
التي اختار الفنان الإماراتي مطر بن لحج لها خط الثلث، بكل 
ما يحمله هذا اخلط من جماليات وروعة وان�شيابية، جعلت من 
املبنى الذي ي�شاهده كل من يعرب �شارع ال�شيخ زايد باإمارة دبي 

حتفة فنية فائقة اجلمال(.  
بعنوان  مهمة  درا���ش��ة  ال��ع��دد  �شم 
)هل اخلطاط اأحمد ال�شهروردي 
من تالميذ ياقوت امل�شتع�شمي؟( 
ن�شار  ال���دك���ت���ور  الأ����ش���ت���اذ  ك��ت��ب��ه��ا 
اأجرى  احل���وار،  ب��اب  ويف  من�شور، 
ال�شر  ت���اج  ال��ت��ح��ري��ر  هيئة  ع�شو 
م����ع عائلة  ل����ق����اءات  ع�����دة  ح�����ش��ن 
اخل����ط  ف�����ن�����ون  م���ت���خ�������ش�������ش���ة يف 
كبر  ي���ت�������ش���دره���ا  وال�����زخ�����رف�����ة 
ح�شني  الدكتور  اخلطاط  العائلة 
كندوز، وابنته املذهبة بتول كندوز 

وزوجها املذهب فاروق ت�شكلي.
اأم��ا ملف ال��ع��دد ف��اأع��ده اخلطاط 
الإم���ارات���ي خ��ال��د اجل���الف رئي�ض 
ج��م��ع��ي��ة الإم����������ارات ل���ف���ن اخلط 
الإ�شالمية،  وال��زخ��رف��ة  ال��ع��رب��ي 
وامل��ل��ف ع��ب��ارة ع��ن ج��ول��ة �شاملة 
حل�شارة  ال���ف���ن���ون  )ح���دي���ق���ة  يف 

ال�شيخ  ال�شهر  الرتكي  اخلطاط  اأ�ش�شها  التي  تلك  الإ���ش��الم(، 
الإمام ح�شني قوتلو با�شطنبول برتكيا، حيث تعمل على ا�شرتداد 
البهاء القدمي حل�شارتنا الإ�شالمية العريقة، اإذ يقوم امل�شوؤولون 
بتدري�ض فنون اخلط العربي وفنون التذهيب، وفنون التعريق، 
وفن  )امل��ن��ي��ات��ور(،  امل�شغرة  ال��ن��م��اذج  وف��ن  امل���اء،  على  الر�شم  اأي 

ال�شكوفة، وهو فن ر�شم الزهور، واملو�شيقى وغرها. 
ويف باب منوعات يطوف بنا تاج ال�شر ح�شن حول اأبرز ما عر�ض 
ويكتب  )ت��درج��ات(،  بال�شارقة  الإ�شالمية  الفنون  مهرجان  يف 
الباحث الدكتور حممد ح�شن مقال عن الإجازة اخلطية النادرة 
الإماراتي  الأدي��ب  يقدم  بينما  توفيق.  اأفندي  حممد  للخطاط 
الُكّتاب( الذي  حممد املر ق��راءة يف كتاب )جامع حما�شن كتابة 
هجرية،   908 ع��ام  الطيبي  ح�شن  بن  حممد  اخلطاط  و�شعه 
حيث ي�شرح فيه مهارات اخلطاط 
البواب  اب���ن  ال�����ش��ه��ر  ال��ب��غ��دادي 
وقد  م،   1022 �شنة  ت��ويف  ال��ذي 
الكتاب  ه����ذا  خم��ط��وط��ة  ط��ب��ع��ت 
 1962 ع�������ام  الأوىل  ل����ل����م����رة 
ب����وا�����ش����ط����ة امل�������وؤل�������ف وامل����ح����ق����ق 
ال���دي���ن منجد،  ال��دك��ت��ور ���ش��الح 
حتقيقا  ���ش��در   2015 ع���ام  ويف 
الدكتور  بوا�شطة  للكتاب  جديًدا 
مانع،  ب��ن  نا�شر  ب��ن  عبدالعزيز 
امللك  وهو من مطبوعات جامعة 

�شعود بالريا�ض.
بعنوان  ال��ع��دد  ق�شيدة  اأن  ي��ذك��ر 
العراقي  ل��ل�����ش��اع��ر  )الأم�����ه�����ات( 
م���ع���روف ال��ر���ش��ايف ك��ت��ب��ه��ا بخط 
يعقوب  الأردين  اخلطاط  الن�شخ 
فعبارة  العدد  هدية  اأم��ا  �شليمان، 
ال�شيخ  ب��خ��ط  �شريفة  حلية  ع��ن 

الإمام ح�شني قوتلو.  

�سدور العدد اجلديد 54

حروف عربية حتتفل بحديقة الفنون 
حل�ضارة الإ�ضالم باإ�ضطنبول

•• ال�شارقة-الفجر:

الدرا�سات  يف  والباحثة  اللبنانية  الكاتبة  وّقعت 
الإعالمية، الدكتورة ندى اأحمد جابر، كتابها اجلديد 
والذكاء  الإلكرتوين  الإعالم  ماكلوهان..  قرية  )يف 
تع  ال�سطناعي وامليتافري�ض(، املتفّرد باأ�سلوب اأدبي ممُ
يف  م�ساركتها  خالل  النور  اأب�سر  والذي  علمي،  وطرح 

معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب بدورته الـ41.
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ي�ستاأنف ت�سوير )عودة البارون( 

من الغناء اإىل التمثيل..  حمطات 
ناجحة فى م�ضوار خالد �ضليم 

م�شواره  ب���داأ  �شليم  خ��ال��د 
الغنائى باألبوم يحمل ا�شم 
"عامل تانى" عام 2001، 
وب��ع��ده��ا ب��ع��ام ���ش��ارك يف 
"ال�شلم  ف��ي��ل��م  ب��ط��ول��ة 
للمخرج  والثعبان" 
بثالث  العريان  ط��ارق 
"اأنا  وه�����ي  اأغ����ن����ي����ات 
"باعرتف"،  حبيت"، 
ال���ت���ي  و"عي�ض"، 
ح�����ق�����ق�����ت جن������اًح������ا 

كبًرا.
 2003 ع��������������ام 
اأ�شدر ثاين األبوم 
ل��ه ب��ع��ن��وان "ول 
يوم".  ول  ليلة 
�شم  الأل������ب������وم 
اأغ����ن����ي����ة   11
حلم  م���ن���ه���ا: 
ع�����������م�����������ري، 
ل����������ي����������ايل، 
اأح��������ب��������ك 
م��������������وت، 
�����ش����اك����ت 
ل�����������ي�����������ه، 
ك�����ل ن����ظ����رة، 
املالمة،  ب���ال����ض 
ول  ليلة  ول  واح���د،  اهلل 
واأ�شدر  عا�شق،  اأن��ا  ظلمت،  ي��وم، 
وكانت  ناجحة،  األبومات  عدة  بعدها 
الهوى"  "اأ�شتاذ  بعنوان  األبوم  اآخرها 
اأغنية  الألبوم  �شليم من  و�شور خالد 
اأط���م���ن ع��ل��ي ط��ري��ق��ة ال��ف��ي��دي��و كليب 
:اأ�شتاذ  منها  اأغنية   11 �شم  والأل��ب��وم 
ال���ه���وي، ح��ب��ي��ت ح��ي��ات��ي، ���ش��ي��د �شيدي، 

ياواخد قلبي، اطمن.

اأعماله  اأول  ق����دم  ال��غ��ن��اء  ع����امل  يف  جن���اح���ه  ب��ع��د 
ن�شب"  اأوىل  "�شنة  بفيلم   2004 يف  ال�شينمائية 
وج�شد  ونور"،  ال��ب��ح��ري  دال��ي��ا  ع��ز،  "اأحمد  اأم���ام 
والفيلم  "خالد"،  �شخ�شية  الفيلم  اأح��داث  خ��الل 
م���ن ت��األ��ي��ف ���ش��م��رة حم�����ش��ن واإخ������راج ك��ام��ل��ة اأبو 

ذكري.
ال��ن��ج��م خ��ال��د ���ش��ل��ي��م ق����دم ال��ع��دي��د م���ن الأعمال 
"جمال  م�شل�شل  اآخ��ره��ا  وك��ان  الناجحة  الدرامية 
ال�45 حلقة، وهو  اأعمال  احلرمي" ينتمى لنوعية 
تاأليف �شو�شن عامر واإخراج منال ال�شيفى، و�شارك 
اللبنانية، ودينا  فى بطولته مع خالد كل من نور 
فوؤاد، واإ�شالم جمال، وحازم �شمر، وفرا�ض �شعيد، 
وك��رمي عبد اخل��ال��ق، ورن��ا رئي�ض، وه��دى الأتربى 
اإطار  يف  امل�شل�شل  اأح���داث  وت��دور  �شاهني،  وحممد 
اأع��م��ال ميتلك  م��ن الت�شويق والإث����ارة ح��ول رج��ل 
جم��م��وع��ة م���ن ال�����ش��رك��ات ي��دع��ى ي��و���ش��ف تربطه 
�شخ�شيتها  جت�����ش��د  مب��ذي��ع��ة  ق���وي���ة  ح���ب  ع���الق���ة 
اللبنانية، وهذه املذيعة تدعى فريدة،  الفنانة نور 
وفجاأة تنقلب حياته راأ�شا على عقب، حيث تتعر�ض 
العفاريت  م���ع  اأزم������ات  اإىل  و���ش��دي��ق��ت��ه��ا  ح��ب��ي��ب��ت��ه 

واجلن.
يف  املوؤثرين  ال�شرف  �شيوف  اأن  �شليم  خالد  واأك��د 
حياته، هي الفنانة الراحلة وردة، والتي �شاركها يف 
م�شل�شل "اآن الأوان"، كما قال اإن الفنان عادل اإمام، 
"ماأمون  ي�شارك معه يف م�شل�شل  اأن  هو من طلب 
عبدالعزيز،  حم��م��ود  ال��راح��ل  وال��ف��ن��ان  و�شركاه"، 
قدم معه "جبل احلالل"، اأما عن "املا�شرت �شني"، 
"خرية"،  م���ن  زواج�����ه  ف��ه��و  ح��ي��ات��ه  ال�����ش��ع��ي��د يف 

واحلزين هو وفاة والده.
وي��ن��ت��ظ��ر خ��ال��د ���ش��ل��ي��م ط���رح ف��ي��ل��م��ه اجل���دي���د "يف 
املقرر طرحه يف جميع دور العر�ض  القلب"، ومن 

ال�شينمائية الفرتة املقبلة.
ن�شرين  ���ش��ل��ي��م،  خ��ال��د  القلب" ب��ط��ول��ة  "يف  ف��ي��ل��م 
ط��اف�����ض م��ن��ة ف�����ش��ايل، ���ش��و���ش��ن ب����در، وحم��م��د عز 
ك��ي��وان، وكرمي  واإجن��ي  وت��وين ماهر،  ،هالة فاخر 
�شرور، ويو�شتينا، واللبنانية �شاندرا، وغرهم من 

اأملظ،  حممد  وح���وار  و�شيناريو  معاجلة  ال��ن��ج��وم، 
وع����ادل م��ر���ش��ي، ف��ك��رة اإ���ش��ح��ق اإب���راه���ي���م، واإخ����راج 

مرق�ض عادل.

 )عودة البارون( 
ا�شتاأنف املخرج واملوؤلف �شامر خ�شر، اأم�ض، ت�شوير 
اأحداث اأعماله الدرامية اجلديدة "عودة البارون"، 
داخل ا�شتوديو املغربي ل�شرعة اإنهاء العمل لعر�شه 

على ال�شا�شة قريبا. 
وقرر �شامر خ�شر، تكثيف عمليات الت�شوير خالل 
الأيام املقبلة، لالنتهاء من ت�شوير جميع امل�شاهد 
عمليات  يف  ف��ورا  للبدء  اجل���اري،  ال�شهر  منت�شف 

املونتاج واملك�شاج.
العمل  ب���اأن  من�شور،  حممد  العمل  منتج  و���ش��رح 
�شيكون جاهًزا للعر�ض على �شا�شة رم�شان املقبل، 
معلنا ان�شمام النجمة الأردنية كاترين علي لأ�شرة 

امل�شل�شل. 
بعد  امل�شل�شل عن �شخ�شيات تعي�ض  اأح��داث  وت��دور 
حيث  املا�شي،  بهواج�ض  م�شكونة  وهي  عاًما   30

و�شل عزام الر�شيدي 60 عاًما ويج�شد ال�شخ�شية 
بعد غربة طويلة،  اإىل م�شر  النجم ح�شني فهمي 
فقط،  ه��ذا  م��دة،  منذ  املهمل  فندقه  افتتاح  ليعيد 
ولكنه ي�شطحب حماميه الأردين موؤن�ض و�شديقه 
عزام  اه��ت��م��ام  اجلميع  وي�شتوقف  ح�شن،  ال��ق��دمي 
الر�شيدي بخم�شة �شباب هم )رجائي، راوية، دارين، 
فندقه،  يف  ليقيموا  وي�شتدعيهم  و�شريف(  ه��اين، 
ويقومون بالتجريب لإجناز م�شاريع مبتكرة خارج 
لالأحداث  الدراماتيكية  ال��روؤي��ة  وف��ق  ال�شندوق، 
فهمي  ح�شني  النجم  امل�شل�شل  يف  املتبعة.وي�شارك 
ال��درام��ا التلفزيونية ع��دة �شنوات،  ال��ذي غ��اب عن 
اإيهاب  وال��ن��ج��م  �شليم،  خ��ال��د  ال��ن��ج��م  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
فهمي، والنجمة نهال عنرب، والأردين �شاري اأ�شعد، 
وربيع زيتون والنجم اللبناين اآلن الزغبي، ريهام 
م��غ��اوري، و�شياء  و���ش��ام��ي  م��ر���ش��ي،  وع���الء  �شعيد، 
امل��رغ��ن��ي، و����ش���ربي ع��ب��دامل��ن��ع��م، وم��ي�����ض حمدان، 
وامل��م��ث��ل��ة ال�����ش��وري��ة ك��ات��ري��ن ع��ل��ى، وظ��ه��ور خا�ض 
الأردين  والفنان  املغربي،  رزان  اللبنانية  للفنانة 

عبدالرحمن خ�شر، واأحمد عا�شور.

�شهل  يف  "مهمة  فيلم  يف  م�شاهدها  ت�شوير  علوي  ليلى  امل�شرية  املمثلة  ب���داأت 
ح�شي�ض" املقرر اأن يعر�ض عام 2023.

جت�شد ليلى علوي، من خالل الأحداث التي تدور يف اإطار اجتماعي - كوميدي، 
حياتها  يف  امل�شكالت  بع�ض  وتواجه  امل�شارف  اأح��د  يف  تعمل  ام��راأة  �شخ�شية 

�شهل  منطقة  يف  الفنادق  اأح��د  يف  ت��دور  العمل  اأح���داث  ومعظم  الزوجية. 
ح�شي�ض يف مدينة الغردقة امل�شرية.

وحمدي  ف����وؤاد،  ب��ي��وم��ي  املمثلني  م��ن  ك��ل  بطولته  يف  ي�����ش��ارك  الفيلم 
وت��ام��ر هجر�ض، ومي  ال��زاه��د،  وف��رح  املرغني، وحممد حم��م��ود، 

ال��غ��ي��ط��ي. وال��ع��م��ل م��ن ت��األ��ي��ف ل���وؤي ال�����ش��ي��د، واإخ�����راج حممود 
كرمي.

وكان اآخر عمل �شينمائي لليلى علوي هو "ماما حامل" 
ال����ذي ع��ر���ض يف ب���داي���ة ال���ع���ام احل�����ايل. وه����ذا العام 

من  وك��ان  جنيه".   200" فيلم  لها  ُعِر�ض  اأي�شاً 
املفرت�ض اأن يعر�ض لها فيلم "التاريخ ال�شري 

اأ�شبح  ����ه  اأنَّ اإل  ���ش��ن��وات،  ع���دة  لكوثر" م��ن 
جمهول امل�شر.

تدور  لكوثر"  ال�شري  "التاريخ  وفيلم 
ثورة  تلت  التي  الوقائع  ح��ول  اأح��داث��ه 
�شرورة  ف��ك��رة  وت��ت��ن��اول  ي��ن��اي��ر،   25

والوعي  للفكر  امل�شري  املواطن  امتالك 
الالزم ل�شتيعاب ما يحدث حوله من اأمور 

زينة،  الفيلم  بطولة  يف  وت�����ش��ارك  خمتلفة. 
وفرا�ض  ح��امت،  واأحمد  الدين،  وحم�شن حميي 
�شعيد. والق�شة من تاأليف واإخراج حممد اأمني.

ل�شهر  الدرامي  ال�شباق  ليلى علوي عن  تغيب  وقد 
رم�شان املقبل، اإْذ مل تتعاقد على اأي من الأعمال حتى 

الآن.وكان اآخر عمل تلفزيوين لها هو م�شل�شل "منورة 
باأهلها" اإخراج ي�شري ن�شر اهلل، و�شارك يف بطولته با�شم 

�شمرة و�شلوى خطاب وعبا�ض اأبو احل�شن، وعر�ض عرب من�شة 
�شاهد يف مار�ض/ اآذار املا�شي، وحقق جناحاً كبراً.

و�شاركها  امل��ا���ش��ي،  رم�����ش��ان  يف  تانية"  "دنيا  م�شل�شل  لها  وع��ر���ض 
بطولته  جمدي كامل ووفاء �شادق واأ�شرف زكي ومي �شليم، 

والق�شة من تاأليف اأمني جمال، و�شيناريو وحوار حمدي 
التايه، واإبراهيم ال�شباغ، ومن اإخراج اأحمد عبد العال.

ت�شوير  توا�شل  كامل  اإينا�ض  الفنانة  اأك���دت 
فرح"  "بيت  م�شل�شل  م��ن  الأخ����رة  امل�شاهد 
ق���ن���اة احلياة،  ب���ال���ت���زام���ن م���ع ع��ر���ش��ه ع��ل��ى 
ب��ال��ت��ج��رب��ة ب�شبب  اأن���ه���ا ا���ش��ت��م��ت��ع��ت  م�����ش��رة 
فتحى  مع  التعاون  وكذلك  لل�شخ�شية  حبها 
عبد الوهاب والذى و�شفت باملمثل املريح يف 

العمل معه.
 22 يوم  فرح" انطلق عر�شه  "بيت  م�شل�شل 
مكون   وه��و  احل��ي��اة  قناة  على  املا�شى  اأكتوبر 
الوهاب،  20 حلقة، وبطولة فتحى عبد  من 
على  حممد  ك��ام��ل،  اي��ن��ا���ض  م�شطفى،  دال��ي��ا 
عالم،  �شمر  ع��ي��د،  م���روة  ح�شني،  ليلى  رزق، 
اأحمد، م�شطفى من�شور،  فدوى عابد، فتوح 
اآخ����ر م��ن الفنانني،  ي����ارا ط��م��ب�����ش��اوى وع����دد 
�شرين  واإخ����راج  رج��ب،  هبة  تاأليف  وت��األ��ي��ف 
عادل واإنتاج �شركة كينج توت للمنتجني ه�شام 
بعد  لالإنتاج  ي��ع��ودان  ال��ل��ذان  �شعبان  وع�شام 

غياب.
اإطار  يف  فرح"  "بيت  م�شل�شل  اأح����داث  ت���دور 
الرومان�شية  ب��امل�����ش��اع��ر  م��ل��ي��ىء  اج��ت��م��اع��ى 
ال�����ش��ج��ن، ح���ول رج���ل ي��ع��ي�����ض يف ���ش��ق��ة داخل 
والعزلة  ال��وح��دة  م��ن  وي��ع��اين  �شكنية  ع��م��ارة 
بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من املواقف 
حياته  �شكل  تغر  التي  بالعمارة  جرانه  مع 
ال�شخ�ض حكاية مع  متاماً، حيث يكون لهذا 

كل جارة من جرانه بالعمارة.
وتعاقدت اينا�ض كامل على امل�شاركة يف بطولة 
عبد  ري��ه��ام  النجمة  م��ع  "الأ�شلى"  م�شل�شل 
خالل  دوره���ا  ت�شوير  لبدء  وت�شتعد  الغفور 
الأي����ام امل��ق��ب��ل��ة، وال��ع��م��ل ت��األ��ي��ف اأم���ني جمال 
واإخ������راج اح��م��د ح�����ش��ن واإن���ت���اج ���ش��رك��ة اأروم����ا 
ل��ل��م��ن��ت��ج ت��ام��ر م��رت�����ش��ى وم���ق���رر ع��ر���ش��ه يف 
�شهر يناير املقبل على اإحدى قنوات ال�شركة 

املتحدة للخدمات الإعالمية.

ليلى علوي تبداأ ت�ضوير 
م�ضاهدها  يف فيلم 

ح�ضي�ض" �ضهل  يف  "مهمة 

اإينا�ض كامل: ا�ضتمتعت بالعمل
 يف م�ضل�ضل "بيت فرح" 

احتفل النجم خالد �سليم موؤخرا )الحد املا�سي( 
من  جعله  قوى  ب�سوت  يتمتع  الذى  ميالده  بعيد 
اأف�سل مطربني جيله، بالإ�سافة اإىل تقدميه عدد 
حققت  التي  وال�سينمائية  الدرامية  الأعمال  من 
التجديد  دائــم  فهو  بدايته،  منذ  كبريا  جناحا 
�سوت  و�ساحب  الغنائية  اعماله  فى  والختالف 

ميز واإح�سا�ض عال .
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هل جرعة الإن�ضولني العالية جتعل مر�ضى النوع 
الأول من ال�ضكري اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة بال�ضرطان؟

قالت درا�شة حديثة ُن�شرت يف جملة JAMA Oncology، اإن جرعة 
الإن�شولني املرتفعة ترتبط بحدوث ال�شرطان. وركزت الدرا�شة، التي قادها 
الدكتور يواجني ماو، على العالقة بني جرعة الإن�شولني اليومية ون�شبة 
الإ�شابة بال�شرطان بني مر�شى ال�شكري من النوع الأول. ووجد الباحثون 
اأن جرعة الإن�شولني املرتفعة مرتبطة ب�شكل اإيجابي بحدوث ال�شرطان واأن 
الإن�شولني.  مقاومة  من  يعانون  الذين  اأولئك  بني  اأق��وى  الرت��ب��اط  ذل��ك 
وقال ماو، الأ�شتاذ امل�شاعد يف جامعة اأوهايو: "يف مر�شى ال�شكري من النوع 
ال�شمنة  مثل  التقليدية  الغذائي  التمثيل  عوامل  اأن  نتائجنا  تظهر  الأول، 
الهيموجلوبني  )ميثله  ال�شكر  يف  والتحكم  اجل�شم(،  كتلة  مبوؤ�شر  )ممثلة 
A1c(، والتحكم يف �شغط الدم، ل ترتبط بحدوث ال�شرطان. ومع ذلك، 
كان معدل الإ�شابة بال�شرطان اأعلى بالن�شبة لأولئك الذين تناولوا جرعة 
اأكرب من الإن�شولني". واأ�شاف: "ت�شر نتائجنا اإىل اأن الأطباء قد يحتاجون 
اإىل موازنة خماطر الإ�شابة بال�شرطان املحتملة عند عالج مر�شى ال�شكري 
ح�شا�شية  حت�شني  اأن  اأو  عالية  يومية  اإن�شولني  بجرعة  الأول  ال��ن��وع  م��ن 
ال عن جمرد زيادة جرعة الإن�شولني". ولإجراء  الإن�شولني قد يكون ُمف�شّ
�شائع، مثل  50 عامل خطر  م��ن  اأك��رث  ارت��ب��اط��ات  الفريق  ال��درا���ش��ة، حلل 
التدخني وتعاطي الكحول والتمارين الريا�شية وعوامل اخلطر الأي�شية 
 1303 بال�شرطان لدى  العائلي مع الإ�شابة  الأدوية والتاريخ  وا�شتخدام 
بياناتهم  جمعت  والذين  الأول،  النوع  من  ال�شكري  ب��داء  م�شابني  مر�شى 
اأن العمر واجلن�ض مرتبطان  اأي�شا  28 عاما. ووجدت الدرا�شة  على مدار 
الإن�شولني  جرعة  واأن  منف�شل  ب�شكل  تقييمهما  عند  ال�شرطان  بحدوث 
خا�شة  بالعمر،  مقارنة  بال�شرطان  لالإ�شابة  اأعلى  خطرا  ت�شكل  اليومية 
اإىل  اليومية  الإن�شولني  جرعة  ت�شنيف  ويتم  الأع��ل��ى.  الإن�شولني  جرعة 
ثالث جمموعات: منخف�شة: اأقل من 0.5 وحدة/كغ يف اليوم، ومتو�شطة: 
اأكرب من /اأو ت�شاوي 0.5 وحدة اأو اأقل من 0.8 وحدة، وعالية: اأكرب من /
اأو ت�شاوي 0.8 وحدة / كغ يف اليوم. وبح�شب الدرا�شة، كانت ن�شب اخلطر 
اأعلى بكثر يف اجلرعة العالية مقابل جمموعة اجلرعات املنخف�شة. وكان 
معدل الإ�شابة بال�شرطان 2.11 و2.87 و2.91 لكل 1000 �شخ�ض يف 
جمموعات جرعة الإن�شولني املنخف�شة واملتو�شطة والعالية، على التوايل. 
اأن الن�شاء معر�شات خلطر اأكرب من  وعلى وجه التحديد، وجد الباحثون 
الرجال. ومع ذلك، مل يكن من الوا�شح ما هي عوامل اخلطر التي قد ت�شهم 
يف ارتفاع معدل الإ�شابة بال�شرطان يف مر�ض ال�شكري من النوع الأول. على 
الرغم من اأن الدرا�شات ال�شابقة قد خل�شت اإىل اأن مر�شى ال�شكري لديهم 
خماطر اأعلى لالإ�شابة بال�شرطان ب�شكل عام، فاإن هذه الدرا�شة هي الأوىل 
ل�شتك�شاف عوامل الإ�شابة بال�شرطان املرتبطة مبر�ض ال�شكري من النوع 
الأول. واأو�شح ماو: "ميثل مر�ض ال�شكري من النوع الأول ما يقدر ب�5 اإىل 
%10 من جميع حالت ال�شكري، وقد وجدت الدرا�شات احلديثة يف مر�ض 
ال�شكري من النوع الأول اأي�شا ارتفاع معدل الإ�شابة ببع�ض اأنواع ال�شرطان 
مثل �شرطانات املعدة والكبد والبنكريا�ض وبطانة الرحم والكلى لدى هوؤلء 
ُتعزا  ال��ث��اين،  ال��ن��وع  م��ن  ال�شكري  مر�ض  يف  بينما  ال�شكان.  بعامة  مقارنة 
املخاطر املتزايدة اإىل عوامل التمثيل الغذائي مثل ال�شمنة وحالة اللتهاب 

املزمن ومقاومة الإن�شولني".

املجال�ض  على  بــرملــان  كلمة  اأطــلــق  مــن  اأول  مــن   •
الوطنية وجمال�ض الأمة ؟

- هم الفرن�شيني واأ�شلها بارل وتعني كالم 
؟ الربيد  طوابع  ا�ستخدمت  العامل  يف  دولة  اأول  • ماهي 

-هي بريطانيا يف عهد امللكة فكتوريا 
؟  الكعك  �سنع  من  اأول  • من 

-هم القدماء امل�شريني 
؟  اليدوية  ال�ساعة  ا�ستعمل  من  اأول  • من 

-هم اجلنود الربيطانيني .
؟  املعلقة  بابل  حدائق  بنى  • من 

- هو امللك الأ�شوري نبوخذ ن�شر الثاين 
؟  ال�سريك  عرف  من  اأول  • من 

-هم الرومان يف روما وال�شرك كلمة لتينية تعني الدائرة 

التي  وال�شفادع  البحرية  ال�شفادع  هي  الربمائية  احليوانات  من  جمموعات  ثالث  هناك  اأن  تعلم  • هل 
تعي�ض غالباً على الياب�شة ول ذيل لها. وال�شمندرية، واحليوانات احلجرية. 

اإىل  تعود  الياب�شة فهي  تعي�ض على  اأنها  الربمائية، ورغم  من احليوانات  1040 جن�شاً  اأكرث من  • هناك 
املاء ملو�شم املعا�شرة، حيث ت�شع البيو�ض هناك. 

 200 اأو   150 اإىل  اأطول حياة قد ت�شل  اأن الفيل يعي�ض  اأن من بني احليوانات الثدية يعتقد  • هل تعلم 
 100 اأكرث من  اأي�شاً  �شنة، واحل�شان يعي�ض اأحياناً فوق ال�50 عاماً. ومن بني الطيور فاإن الن�شور تعي�ض 
�شنة. اأما بطل احلياة الطويلة فهي ال�شلحفاة، فهناك �شلحفاة م�شهورة جداً تدعى �شلحفاة موي�شيو�ض عا�شت 

بكل تاأكيد 152 �شنة ومنهم من يعي�ض اأكرث من 200 �شنة. 
• هل تعلم اأن الكنغر يعترب اأحد اأغرب واأقدم اأجنا�ض احليوانات املوجودة على الأر�ض اليوم. وهو يتواجد 
بكرثة يف ا�شرتاليا، وي�شتهر بجرابه املوجود على بطنه الذي يحمل فيه �شغره بعد الولدة. يقف الكنغر 
اأمامية ق�شرة ذات خمالب �شغرة، ورج��الن خلفيتان  اأرج��ل  النمو بطول حوايل مرتين. ولديه  املكتمل 

طويلتان جداً وهما اللتان متكنان الكنغر من القفز مل�شافات طويلة ت�شل اأحياناً اإىل 6 اأمتار.
اخلوف  عند  لي�ض  ولكن  دموع  له  تنزل  التم�شاح  واأن  �شعيداً.  يكون  عندما  ذنبه  يهز  الكلب  اأن  تعلم  • هل 

اأو الأمل، اإمنا عندما يكون ياأكل �شيئاً اأكرب من ات�شاع فتحة فمه، واأن القط يقو�ض ظهره عند اخلوف. 

�شروق 

الثالثاء   8  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13692  
Tuesday    8    November    2022   -  Issue No   13692

 

املوز فاكهة عالية القدرات 
اخلبر  لتيكاينن  رييغو  اأعلن 
التغذية  جم����ال  يف  ال��ف��ن��ل��ن��دي 
الرائدة  "الفاكهة  ه��و  امل���وز  اأن 
الغذائية  مل���زاي���اه  منازع"  ب���ال 
الفيتامينات،  ومتنوعة  متعددة 
ا�شتهالكا  الفاكهة الأكرث  ويعد 
غناه  ع��ن  ف�شال  ف��امل��وز،  عامليا. 

موزة  لكل  ملغ   487 بن�شبة  كالبوتا�شيوم،  الغذائية/ال�شحية  بالعنا�شر 
"اأ" و"ب"  والفيتامينات  واملغنيزيوم،  ال��دم،  �شغط  خف�ض  يف  مفيد  وه��و 
املواكب  ق�شرته  لون  لتغر  وفقا  متغرة  اأخ��رى  فوائد  على  يتوفر  و"ج"، 
خا�شة  غذائية  مزايا  ل��ون  لكل  اأن  حيث  ن�شجه  مراحل  من  مرحلة  لكل 
اإنقا�ض الوزن  اأن املوز اأخ�شر اللون مفيد يف  به. واأو�شح رييغو لتيكاينن 
امل�شادة  امل��واد  على  توفره  اإىل   بالإ�شافة  فيه،  ال�شكر  م�شتوى  لنخفا�ض 
غني  الأ�شفر  امل��وز  املقابل،  يف  اله�شمي.  اجلهاز  ل�شحة  املعززة  لالأك�شدة 
بال�شعرات احلرارية لرتفاع من�شوب ال�شكر فيه وي�شلح كوجبة غذائية، واإن 
كان ل ين�شح به امل�شابون بداء ال�شكري. اأما املوز النا�شج بق�شرة منقطة 
"تي اآن اآف" امل�شادة  ببقع �شوداء فيت�شمن كمية مرتفعة ن�شبيا من مادة 
ق�شرته فقدرته  �شواد  اإىل حد  الن�شج  كان مفرطا يف  اإذا  فيما  لل�شرطان. 
اأعلى يف كبح تكاثر خاليا الأورام ال�شرطانية. ويلح اخلبر الفنلندي رييغو 
لتيكاينن على �شرورة التعود على تناول املوز والفواكه ب�شكل عام يوميا، 
والتوت  فروت  واجلريب  واليو�شفي  والربتقال  "الكيوي  منها  ذكر  والتي 
ال�شرورية  املتنوعة  بالفيتامينات  لغناها  البحر"،  ونبق  الأ�شود  وامل�شم�ض 

ومزاياها العالية الفائدة للتوازن ال�شحي جل�شم الإن�شان.

عندما حان موعد �شروق ال�شم�ض ومع اول خيوطها الذهبية اطلت املولودة بوجهها ال�شغر الرائع .. و�شرخت 
القابلة مربوك انها بنت رائعة اجلمال وجهها م�شرق وجاءت للدنيا بات�شامة جميلة فهلل الب الذي ينتظر هذه 
اللحظة منذ �شنوات طويلة وقال انها �شروق .. �شاأ�شميها �شروق. مرت �شنوات كثرة تكرب فيها �شروق وتكرب حتى 
�شارت عرو�ض فاتنه �شعرها مبثل خيوط ال�شم�ض الذهبية ووجها اجمل ما تراه يف البلدة المنة حتى جاء يوم 
تنظره كل ام حني يتقدم منها من يقول زوجيني ابنتك ولكن هنا فالمر خمتلف فقد كان ابن الوزير هو من 
جاء ولكنه يريدها يف بيته جارية ولي�شت زوجة وعندما قال الب كلمته ابنتني لي�شت جارية �شرخ هذا ال�شاب 
وهدد بالقتل واخلراب ملن يع�شي له كلمة لكن الكلمة هنا كانت كلمة �شروق تلك الذكية اجلميلة الفاتنه واملاكرة، 
نعم ماكرة فهي تعرف ان اباها لن ي�شتطيع حماربة ابن الوزير وقد عرف عنه الغ�شب ال�شريع و�شفك الدماء، 
ح�شنا ايها ال�شاب اتركني ب�شعة ايام وتعاىل لتاأخذين، ذهب وكان يف قمة �شعادته ف�شتكون عنده جارية اجمل من 
كل جواري امللك بل الدنيا با�شرها. م�شاء ارتدت �شروق احلى ما عندها، جتملت وهي اجلميلة، تزينت وهي زينة 
فتيات املدينة وت�شللت بهدوء اإىل الق�شر، نعم طلبت مقابلة امللك وعندما �شمع رئي�ض احلر�ض مبطلبها �شحك، 
وقال منده�شا امللك نف�شه تريدين مقابلته فقالت و�شتندم ان مل تبلغه ذلك، اوؤكد لك انك �شتندم ان مل تبلغه، 
و�شل الكالم اإىل امللك وكان يجل�ض مع عائلته للع�شاء امللكة وابنتيها وابنها .. امرا و�شيم تتمناه كل فتاه، انحنت 
�شروق بتحية رقيقة وب�شوت هادىء قالت جئت ا�شتجر مبولي امللك ان ا�شتطاع ان يجرين فانتف�ض امللك، 
انا فمن ي�شتطيع غري هاتي ما عندك .. حكت ما حدث وا�شافت انها لن تكون جارية  وقال وان مل اجرك 
لحد وان ارادها زوجة فهي اي�شا لن تقبل به فان يده ملوثة بالدماء ومن ل يخاف امللك ل يتورع عن عمل اي 
�شيء، فكيف تاأمن على نف�شها زوجة له .. �شوت جميل وكالم يدخل القلوب خا�شة ان كان قلب مثل قلب المر 
الو�شيم وقلب امللكة الم التي اعجبت ب�شجاعة تلك الفتاة التي ت�شلح بكلماتها وهدوئها وجمالها ان تكون زوجة 
امر، و�شيقدر ال�شعب كثرا ان تكون زوجة امللك القادم فتاه من وطنهم تك�شب ودهم وت�شع اململكة بني يديها 
ويد زوجها .. ح�شنا كل �شىء ي�شر كما ارادت �شروق ار�شل امللك يف طلب والد �شروق ليطلب ابنته زوجة لالمر 
واعلنت الفراح وارت�شمت ال�شعادة على كل وجه ما عدا وجه ابن الوزير، فكيف له ان يتحدى امللك وعندما اعلن 
غ�شبه بطريقته عند بيت �شروق وجد احلر�ض يف انتظاره، ح�شرت كل املدينة عر�ض المر والمرة ولكن الوزير 
وابنه مل يح�شرا ذلك العر�ض فلي�ض من املتبع ان يخرج ال�شجناء من �شجونهم ليح�شروا العرا�ض واحلفالت .

اجلامعية،  لندن  كلية  بقيادة  جديدة،  درا�شة  تو�شلت 
الهواتف  مثل  ال��رق��م��ي��ة،  الأج��ه��زة  ا���ش��ت��خ��دام  اأن  اإىل 
اأن ي�شاعد يف حت�شني مهارات الذاكرة،  الذكية، ميكن 
وج��ع��ل ال��ن��ا���ض اأك����رث ذك����اء. اأظ���ه���رت ال���درا����ش���ة، التي 
 Journal of Experimental يف  ُن�����ش��رت 
الأج���ه���زة  اأن   ،Psychology: General
النا�ض على تخزين وتذكر معلومات  الرقمية ت�شاعد 
لتذكر  العقل  ق��وة  يحرر  ب���دوره  وه��ذا  للغاية.  مهمة 

اأ�شياء اإ�شافية اأقل اأهمية.
اأن  من  خماوفهم  عن  �شابقا  الأع�شاب  علماء  واأع��رب 
اعتمادنا املتزايد على التكنولوجيا ميكن اأن يوؤدي اإىل 

انهيار القدرات املعرفية وي�شبب "اخلرف الرقمي".
158 م�شاركا  اأج��ري��ت ع��ل��ى  ال��ت��ي  ل��ك��ن الخ��ت��ب��ارات 
بريطانيا، ترتاوح اأعمارهم بني 18 و71 عاما وجدت 

ي�شاعد  ل  خارجية  كذاكرة  رقمي  جهاز  ا�شتخدام  اأن 
يف  املحفوظة  املعلومات  تذكر  على  فقط  الأ�شخا�ض 
املعلومات  تذكر  على  اأي�شا  ي�شاعدهم  ولكنه  اجلهاز، 
غر املحفوظة اأي�شا. وقال الدكتور �شام غيلربت، من 
معهد علم الأع�شاب الإدراكي بكلية لندن اجلامعية: 
"اأردنا ا�شتك�شاف كيف ميكن اأن يوؤثر تخزين املعلومات 
يف جهاز رقمي على قدرات الذاكرة. ووجدنا اأنه عندما 
�ُشمح لالأ�شخا�ض با�شتخدام ذاكرة خارجية، �شاعدهم 
ال��ت��ي حفظوها فيها.  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ذك��ر  ع��ل��ى  اجل��ه��از 
اجلهاز  اأن  اأي�شا  وجدنا  لكننا  مفاجئا،  هذا  يكن  ومل 
املحفوظة  غ��ر  للمعلومات  الأ�شخا�ض  ذاك���رة  ح�ّشن 
اأي�شا. وهذا لأن ا�شتخدام اجلهاز غّر الطريقة التي 
املعلومات  لتخزين  ذاكرتهم  الأ�شخا�ض  بها  ي�شتخدم 
ذات الأه���م���ي���ة ال��ع��ال��ي��ة م��ق��اب��ل امل��ع��ل��وم��ات غ���ر ذات 

الأهمية".
"عندما  ف���اإن���ه:  ال��دك��ت��ور غ��ي��ل��ربت،  وب��ح�����ش��ب 

باأنف�شهم،  ي��ت��ذك��روا  اأن  امل�����ش��ارك��ني  ع��ل��ى  ك���ان 
ا�شتخدموا �شعة ذاكرتهم لتذكر اأهم املعلومات. 
با�شتخدام  ذل����ك  ا���ش��ت��ط��اع��وا  ع��ن��دم��ا  ول��ك��ن 
اأهمية  م��ع��ل��وم��ات ذات  ف��ق��د ح��ف��ظ��وا  اجل��ه��از، 
عالية يف اجلهاز وا�شتخدموا ذاكرتهم اخلا�شة 

من  ب��دل  اأهمية  اأق��ل  معلومات  على  للح�شول 
اخلرف  يف  الت�شبب  ع��ن  بعيدا  الآن  حتى  ذل���ك. 

ذاكرة  جهاز  ا�شتخدام  ي���وؤدي  اأن  ميكن  ال��رق��م��ي، 
الربوفي�شور  وق��ال  ذاكرتنا".  حت�شني  اإىل  خارجي 

كيفني ماكونواي، من اجلامعة املفتوحة، اإن ا�شتخدام 
مذكرات اأو مالحظات ل�شقة حلفظ املعلومات املهمة 

�شيكون له تاأثر مماثل.

ا�ضتخدام الهواتف الذكية هل يجعلنا فعال اأغبياء؟!

راق�سو الباليه الوطنيون يف كوبا يوؤدون على خ�سبة امل�سرح خالل مهرجان األي�سيا األون�سو الدويل ال�سابع والع�سرين للباليه يف هافانا - ا ف ب


