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لتزويد الطلبة بالتدريب املهني وفر�ص 
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مواد غذائية 
حتفز عمل الدماغ

الرو�سية،  التغذية  خبرية  بلوتنيكوفا،  كري�ستينا  ال��دك��ت��ورة  اأعلنت 
مع  تعامله  عند  خا�سة  كبريا،  عبئا  يوميا  يتحمل  الإن�سان  دم��اغ  اأن 
"عطل" يف  اأن يح�سل  الزائد  ب�سبب اجلهد  لذلك ميكن  املعلومات. 

عمله.
واملواد الغذائية التي حتفز عمل الدماغ هي:

1 - الربوكلي - ت�سري اخلبرية، اإىل اأن هذه املادة الغذائية �سرورية 
ع��ال��ي��ة من  ن�سبة  ع��ل��ى  امل��ل��ف��وف حت��ت��وي  اأن����واع  ل��ل��دم��اغ. لأن جميع 
على  عالوة  المت�سا�ص.  ال�سهلة  النباتية  والربوتينات  الفيتامينات 
ذلك يحتوي الربوكلي على الربوم الذي يح�سن عمل الدماغ. كما اأنه 
يحتوي على فيتامني C الذي يقوي الأوعية الدموية. لذلك ين�سح 

بتناول ما ي�سل اإىل 70 غراما منه يوميا.
بالإ�سافة  اأي�سا.  الدماغ  عمل  يحفز  "اجلوز  وتقول:   - اجلوز   -  2
�سحية.  وف��وائ��د  غذائية  قيمة  لها  املك�سرات  اأن���واع  جميع  ذل��ك،  اإىل 
مادة  على  يحتوي  لأن��ه  ال��ذاك��رة،  حت�سني  على  ي�ساعد  اجل��وز  ولكن 
ين�سح  لذلك  ال��دم��اغ.  يف  ال��ذاك��رة  عمليات  تن�سط  التي  اللي�سيثني، 

بتناول 3-4 حبات متو�سطة احلجم منه يوميا".
يف  اإيجابيا  الدهنية  الأ�سماك  جميع  توؤثر  ال�سلمون.  �سمك   -  3
اجل�����س��م. ول��ك��ن �سمك ال�����س��ل��م��ون ي��ح��ت��وي ع��ل��ى اأح��م��ا���ص اأوم��ي��غ��ا 3 
الدهنية غري امل�سبعة، التي ت�ساعد على ا�ستقرار الت�سال بني خاليا 

الدماغ. وعمليا توؤثر يف جميع العمليات اجلارية يف الدماغ.
حل  على  ت�ساعد  الثمار  ه��ذه  الأح��را���ص،  اأو  الآ�سية  العنبية   -  4

العديد من م�سكالت الروؤية.

العمل عن ُبعد ي�ضمن حقوق 
املراأة ويعزز الإنتاجية

اإثر  ظهرت  التي  ُبعد  عن  العمل  بيئة  اأن  اإىل  جديدة  درا�سة  خل�ست 
املهنية بني اجلن�سني،  الفجوة  اإىل تقلي�ص  اأدت  قيود جائحة كورونا 

وزادت من اإنتاجية املوظفني.
وحملت الدرا�سة، التي ن�سرها موقع "Care"،  عنوان "مكاُن العمل 
و500 مدير  رع��اي��ة  م��ق��دم  األ���ف  و�سملت   ،"2022 ل��ع��ام  احل��دي��ث 

و�سانع قرار يف جمال املوارد الب�سرية.
اإيجابيا للمراأة، مبا  َ اأن هناك جانبا  ويف ا�ستطالع لآراء هوؤلء، َتبنينّ
اأن العمل عن ُبعد قد ي�ساعد يف �سد الفجوات بني اجلن�سني يف مكان 

العمل، ب�ساأن الرتقيات وامل�سارات املهنية.
معا،  والن�ساء  الرجال  من  وه��م  امل�ستطلَعني،  من  املئة  يف   77 واأبلغ 
الفر�ص  م��ن  م��زي��دا  خ��ل��َق  ق��د  ُب��ع��د،  ع��ن  للعمل  ال��وا���س��ع  التبني  اأن 
بني  امل�ساواة  بعدم  املتعلقة  العقبات  يتجاوز  ب�سكل  الوظيفي،  للتقدم 

اجلن�سني.
من جهة ثانية، اأفاد اأكرث من ثالثة اأرباع املوظفني باأن جودة حياتهم 

حت�سنت، يف ظل جداول العمل الهجني والبعيد.
واأظهرت الدرا�سة اأن الإنتاجية اآخذة يف الرتفاع، اإذ قال 58 يف املئة 

من املديرين، و55 يف املئة من املوظفني، اإن الإنتاجية ت�ساعدت.

ن�ضائح للعناية بال�ضعر املتجعد 
قالت بوابة اجلمال هاوت.دي" اإن ال�سعر يتعر�ص للتجعد يف اخلريف 
اأو  وال��ق��ب��ع��ة  ال�سعر  ب��ني  ع���دة مثلفي الح��ت��ك��اك  وال�����س��ت��اء، لأ���س��ب��اب 

القلن�سوة اأو ال�سال وهواء املدفاأة اجلاف يف الأماكن املغلقة.
واأ�سافت اأنه ميكن مواجهة ذلك با�ستخدام م�ستح�سرات العناية مثل 

بل�سم التنعيم، اأو غ�سول التنعيم، اأو ال�سريوم امل�ساد للتجعد،.
وعند ال�ستخدام املتكرر ملجفف ال�سعر اأو مكواة الفرد، يجب ا�ستخدام 

ا�سرباي ال�سعر من اأ�سرار  احلرارة العالية.
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منح ال�ضوء الأخ�ضر لعالج 
يحارب اأ�ضر�س �ضرطانات الثدي

دواء،  ل�ستخدام  الأخ�سر  ال�سوء  بريطانيا  يف  ال�سحية  ال�سلطات  منحت 
يعالج اأ�سر�ص اأنواع �سرطانات الثدي، التي ت�سيب الن�ساء.

اجلديد  ال��������دواء  ب������اأن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  ميل"  "ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة  واأف���������ادت 
ال�سلبي،  الثالثي  الثدي  �سرطان  ملحاربة  خم�س�ص  "بيمربوليزوماب" 
وهو م�سوؤول عن وفاة واحدة من اأ�سل كل اأربع وفيات يت�سبب بها مر�ص 
اإن بو�سع العالج املناعي، الذي  �سرطان الثدي ب�سكل عام. ويقول باحثون 
ُيعطى عن طريق الوريد بالإ�سافة اإىل العالج الكيماوي وقبل اللجوء اإىل 

العالج اجلراحي، اأن يقود اإىل اختفاء اأي اأورام ميكن اكت�سافها.
ويقلل الدواء من فر�ص تقدم املر�ص يف اجل�سم بن�سبة 40 يف املئة.

التابعة  الهيئات  اإح��دى  املتميزة،  والرعاية  لل�سحة  الوطني  املعهد  ومنح 
لهيئة ال�سحة العامة يف بريطانيا، املوافقة على منح الدواء اإىل املري�سات 
هذا  ع��ودة  خطر  ل��وج��ود  نظرا  وذل��ك  ال�سلبي،  الثالثي  ال��ث��دي  ب�سرطان 
ال�سرطان بعد انتهاء العالج. وتقول اخلبرية هيلني نايت: "اإن ت�سخي�ص 
�سرطان الثدي الثالثي ال�سلبي �سيء ن�سبيا، وهناك القليل من العالجات 
الفعالة مقارنة باأنواع املر�ص الأخرى". واعتربت اأن الدواء اجلديد ي�ساهم 
يف معاجلة الحتياجات التي مل تغطيها العالجات ال�سابقة ومنح الأمل يف 
حياة اأطول واأف�سل لآلف ال�سيدات. وميثل �سرطان الثدي الثالثي ال�سلبي 
حوالة 15 يف املئة من جميع حالت �سرطان الثدي، وهو اأكرث �سيوعا عند 
الن�ساء دون �سن الأربعني. ويقلل من فر�ص عودة هذا ال�سرطان اإىل اجل�سم 

جمددا بعد عالجه ومينعه من التف�سي يف جل�سم.

حظر ح�ضابات يف 
تويرت ت�ضخر من ما�ضك

احل�سابات  م���ن  ع������دداً  ت���وي���رت  ح���ظ���رت 
اأ�سماءها  اأ���س��ح��اب��ه��ا  ا���س��ت��ب��دل  ��ق��ة  امل��وثنّ
ب�"اإيلون ما�سك"، يف خطوة تنطوي على 
الجتماعية  ال�سبكة  مالك  من  �سخرية 

اجلديد.
ومن بني اأ�سحاب هذه احل�سابات املمثلة 
يف  �سفحتها  يتابع  التي  غريفني  كاثي 
تكتف  م�����س��ت��خ��دم. ومل  م��ل��ي��ون��ا  ت��وي��رت 
ب�"اإيلون  ح�سابها  ا�سم  با�ستبدال  املمثلة 
احل�ساب  ���س��ورة  ا�ستبدلت  ب��ل  ما�سك" 

الرئي�سية ب�سورة للملياردير.
د  اأكنّ "تي�سال" ال��ذي  د رئي�ص �سركة  وغ��رنّ
التعبري  ح��ري��ة  ع��ن  "مدافع  اأن���ه  �سابقاً 
"احل�سابات  اأننّ  الأح��د  مطلقة"،  ب�سورة 
من  م��ا  �سخ�ص  �سخ�سية  تنتحل  ال��ت��ي 
خطوتها  اأننّ  ب���و����س���وح  ت���ذك���ر  اأن  دون 
حظرها  �سيجري  فكاهة،  على  تنطوي 

ب�سكل دائم".
ك����������������ذل����������������ك، ُع����������������لنّ����������������ق ح�����������������س��������اب 
للنا�سط  التابع   h3h3Productions
عرب يوتيوب اإثان كلني مع اأننّ التغيريات 
ال��ت��ي اُدخ���ل���ت ع��ل��ي��ه ك��ان��ت ت��ب��دو ب�سكل 

وا�سح اأننّها متثنّل فكاهة.

متى يزيد �ضرب القهوة من احتمال 
الإ�ضابة ب�ضرطان املريء! �ص 23

التغيريات الهرمونية
ال��ن�����س��اء ب�سبب اختالل  ع��ن��د  امل��زاج��ي��ة  ال��ت��ق��ل��ب��ات  حت���دث 

التوازن الهرموين
حت����دث ال��ت��ق��ل��ب��ات امل���زاج���ي���ة غ��ال��ب��اً ع��ن��د ال��ن�����س��اء ب�سبب 
ال�سرتوجني  وتاأثري هرمون  الهرموين  التوازن  اختالل 
ناقل  ال�سريوتونني، وهو  والربوج�سرتون على م�ستويات 
ع�سبي م�سوؤول عن احلالة املزاجية يف الدماغ خا�سة قبل 
وبعد  وقبل  الطمث  انقطاع  وبعد  ال�سهرية  ال��دورة  وبعد 
الولدة اأو احلمل، حيث تنخف�ص م�ستويات ال�سريوتونني 
وتزداد التقلبات املزاجية، مثل الع�سبية والكتئاب والتعب 

والأرق.

الكافيني
يعمل  اإذ  امل��زاج،  لتقلبات  الرئي�سية  الأ�سباب  الكافيني من 
الكافيني عن طريق حتفيز اجلهاز الع�سبي وخداع الدماغ 
لإفراز مواد كيميائية ت�ساعد على ال�سعور بال�سعادة، مثل 
مفيدة  تكون  اأن  ميكن  والتي  والدوبامني،  ال�سريوتونني 
فهذه  ذل��ك  وم��ع  والك��ت��ئ��اب،  التوتر  تقليل  يف  للم�ساعدة 
الطاقة  انخفا�ص  ح�ساب  على  تاأتي  الكبرية  الرتفاعات 
وبالتايل متنعِك من النوم، مما يجعلِك ت�سعرين بالإرهاق 
وانخفا�ص احلالة املزاجية، لذا يجب األ يزيد ا�ستهالكك 
عن الكمية اليومية املو�سى بها من الكافيني وهي 400 
مللغرام، ما يعادل 4 اأكواب �سغرية من القهوة تقريباً يف 

اليوم.

اجلفاف
انخفا�ص  ب�سبب  عديدة  مزاجية  تقلبات  ي�سبب  اجلفاف 
يكفي  الب�سيط  اجلفاف  حتى  اإذ  ال��دم��اغ،  اإىل  ال��دم  تدفق 
وال�����س��داع مما  ال��رتك��ي��ز  و���س��ع��وب��ة  الإره�����اق  للت�سبب يف 
اإحدى  وج��دت  وق��د  العقلية،  ووظائفِك  مزاجِك  يف  يوؤثر 
الدرا�سات اأن اجلفاف يجعلنا اأكرث عر�سة لتجربة امل�ساعر 
امل�سروبات  والتهيج، فمثاًل  والقلق  الغ�سب  ال�سلبية، مثل 
الكافيني هي م��درات للبول، مما يعني  التي حتتوي على 
مما  امل��ع��ت��اد،  م��ن  اأك���رث  متكرر  ب�سكل  نتبول  جتعلنا  اأن��ه��ا 

ي�سبب اجلفاف الذي ميكن اأن ي�سرَّ ب�سحتنا العقلية.

النظام الغذائي
والعادات  الأمعاء  و�سحة  ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستويات  توؤثر 
الغذائية ال�سيئة على ا�ستقرار احلالة املزاجية، مما يجعل 
تنظيم م�ستويات ال�سكر يف الدم هاماً، فقد وجدت اإحدى 
مييل  ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستويات  انخفا�ص  اأن  ال��درا���س��ات 
ال�سلبية،  العاطفية  باحلالت  ارتباطاً  اأك��رث  يكون  اأن  اإىل 
مثل الع�سبية، وكذلك م�ساعر الغ�سب واحلزن. وت�ساهم 
�سحة القناة اله�سمية اأي�ساً يف �سحتِك العقلية والنف�سية، 
ال�سريوتونني  م���ادة  م��ن   90% ح���وايل  اإن��ت��اج  يتم  حيث 
الكيميائية التي ت�سِعرك بال�سعادة يف القناة اله�سمية. لذا 

ف����اإن احل��ف��اظ ع��ل��ى �سحة 
ي��ك��ون مفتاحاً  ق��د  اأم��ع��اِئ��ك 

ل���ل���وق���اي���ة م����ن ت��ق��ل��ب��ات امل������زاج، 
وه��ن��اك ع��دد م��ن ال��ط��رق التي ميكنِك 
من خاللها ا�ستخدام طعاِمك لتح�سني 

مزاجك مثل:
- اتباع نظام غذائي �سحي ومتوازن 

املجموعات  من  العديد  يت�سمن 
مثل  ال���رئ���ي�������س���ي���ة  ال����غ����ذائ����ي����ة 

والربوتني  ال��ك��رب��وه��ي��درات 
والفواكه واخل�سراوات.

- الإكثار من تناول الأطعمة 
الطبيعية والطازجة والنيئة 
كلما اأمكن ذلك، فكلما زادت 

طهيه،  اأو  ط��ع��ام��ك  م��ع��اجل��ة 
كلما فقد قيمته الغذائية.

القلق
الناجتة  املزاجية  التقلبات  تتبع  اأن  ميكن 

ع���ن ال��ق��ل��ق ن���وب���ات م���ن ال��ع�����س��ب��ي��ة واخل����وف 
والتوتر

ال���ك���ث���ري من  ال���ق���ل���ق  اأع������را�������ص  ت�����س��ب��ب  اأن  مي���ك���ن 
نكون  بالقلق  ن�سعر  فعندما  العاطفية،  ال�سطرابات 

ميكن  ال��ت��ي  العالية  العاطفية  اليقظة  م��ن  ح��ال��ة  يف 
للمواقف  وال�ستجابة  الإدراك  يف  مفرطني  جتعلنا  اأن 
التقلبات  تتبع  اأن  مي��ك��ن  ك��م��ا  وال��ع��واط��ف،  والأ���س��خ��ا���ص 
القلق نوبات من الع�سبية واخلوف  الناجتة عن  املزاجية 
والتوتر، ولكن ميكن اأن حتدث اأي�ساً يف كثري من الأحيان 
وا�سح. وهناك عدد من  ز  اأي حمفنّ دون  نف�سها  تلقاء  من 
القلق،  على  للتغلب  اتباعها  التي ميكنك  ال�سهلة  العادات 
النظام  وتغيريات  العميق  التنف�ص  وتقنيات  التاأمل  مثل 
الغذائي ومنط احلياة، كما ميكنك اأي�ساً ا�ستخدام بع�ص 
امل�سروبات الع�سبية مثل اليان�سون لتهدئة اجلهاز الع�سبي 

وتخفيف اأعرا�ص التوتر والقلق اخلفيف.

نق�ص املغني�سيوم
املغني�سيوم معدن مهم ملئات التفاعالت الكيميائية احليوية 
يف اجل�سم بع�سها مفيد لتنظيم احلالة املزاجية، وعندما 
تكون لديِك م�ستويات منخف�سة من هذا املعدن، ت�سبحني 
توؤثر  التي  الأع��را���ص  اأك��رث عر�سة ملجموعة متنوعة من 
على مزاِجِك، مثل القلق والتهيج والكتئاب واملزاج ال�سيئ 
وال�سداع. ولتجنب ذلك احر�سي على اأن يحتوى طعاِمك 
ال���غ���ذاء، مثل  م��ن  للمغني�سيوم  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل�����س��ادر  ع��ل��ى 
اخل�سراء،  الورقية  اخل�سراوات  وخ�سو�ساً  اخل�سراوات 
واملوز ، والبقوليات، واملك�سرات والبذور واحلبوب الكاملة 

ومنتجاتها.

الإرهاق وقلة النوم
ة نتيجة  اإىل تقلبات مزاجية ح��ادنّ النوم  ي��وؤدي الأرق وقلة 
الإره��اق وعدم التوازن العاطفي الناجت عنه  الإره��اق هو 
�سعور دائم بالتعب اأو ال�سعف وميكن اأن يوؤثر عليِك عقلياً 
وج�سدياً. ويحدث الإرهاق ب�سبب جمموعة من العوامل، 
وبع�ص  ال�سحي،  غ��ري  ال��غ��ذائ��ي  وال��ن��ظ��ام  الإج���ه���اد،  مثل 
واملزاج  ال��ن��وم  وي��رت��ب��ط  ال��ن��وم،  وق��ل��ة  ال�سحية،  ال��ظ��روف 
نتمكن  حتى  جيد  نوم  اإىل  بحاجة  فنحن  وثيًقا،  ارتباطاً 
من احلفاظ على توازننا العاطفي على م�ستوى الالوعي، 
فالنوم هو وقتنا للراحة وِا�ستعادة الن�ساط، لذلك بدونه 

تزيد فر�ص حدوث م�ساكل عاطفية وج�سدية.

متى حتتاجني اإىل م�ساعدة الطبيب؟
فيها  ت�سعرين  اأي���ام  ل��دي��ِك  تكون  اأن  الطبيعي مت��ام��اً  م��ن 
التغيريات  ولكن  بال�سعادة،  فيها  ت�سعرين  واأي��ام  باحلزن 
ال�سديدة يف احلالة املزاجية قد تكون مدعاة  اأو  ال�سريعة 
للقلق، خ�سو�ساً اإذا ا�ستمرت لفرتات طويلة، لذلك ُيف�سل 
حينها زيارة الطبيب الذي �سيكون قادراً على التحقق من 

ال�سبب ومعاجلة احلالت الأكرث خطورة.

تقنية تتنباأ 
باإ�ضابات الركبة 
لدى الريا�ضيني

ي�سعى باحثون يف فنلندا اإىل تطويع 
تقنيات الذكاء ال�سطناعي للتنبوؤ 

باإ�سابات الركبة للريا�سيني.
وج��م��ع ف��ري��ق ب��ح��ث��ي م���ن خمترب 
الأب����ح����اث ال�����س��ح��ي��ة ال��رق��م��ي��ة يف 
التابعة  املعلومات  كلية تكنولوجيا 
الفنلندية  جايفا�سكايال  جلامعة 
كمية �سخمة من البيانات من اأجل 
توظيفها يف ابتكار منوذج حو�سبي 
باإ�سابات  ال��ت��ن��ب��وؤ  اإم��ك��ان��ي��ة  ي��ت��ي��ح 

الركبة لدى الريا�سيني.
اأرب���ط���ة  وت��ن��ت�����س��ر الإ�����س����اب����ات يف 
ال����رك����ب����ة ل�������دى م�����ن مي����ار�����س����ون 
واجلماعية،  ال��ف��ردي��ة  ال��ري��ا���س��ات 
من  ك���ث���ري  اإىل  ال���ت���و����س���ل  ورغ������م 
التي تزيد من احتمالت  العوامل 
التعر�ص لإ�سابات الركبة، ل يزال 
التنبوؤ الفعلي بهذه الإ�سابات مثار 

جدل.
ونقل املوقع الإلكرتوين "ميديكال 
اإك�سربي�ص" املتخ�س�ص يف الأبحاث 
ال���ط���ب���ي���ة ع����ن ال���ب���اح���ث���ة �����س����وزان 
ج��اوه��اي��ن��ني ال���ت���ي ا����س���رف���ت على 
"و�سائل الذكاء  اإن  الدرا�سة قولها 
يف  تطبيقها  مت  التي  ال�سطناعي 
الدرا�سة ا�ستطاعت التنبوؤ باإ�سابات 
 ،65% تبلغ  دق��ة  ب��درج��ة  الركبة 
ورغ�����م اأه��م��ي��ة ه����ذه ال��ن��ت��ائ��ج من 
لي�ست  فاإنها  الح�سائية،  الناحية 
كافية من اأجل جناح التجربة من 

الناحية الكلينيكية".
ال��ت��ي ن�سرت  واع��ت��م��دت ال��درا���س��ة 
"اأمريكان  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���دوري���ة  يف 
اأوف �سبورت�ص ميدي�سن"  جورنال 
ع��ل��ى ب��ي��ان��ات م��ن م�����س��روع اأبحاث 
كلية علوم  اأجرته  الذي  الإ�سابات 
و�سملت  ال���روي���ج���ي���ة،  ال��ري��ا���س��ة 
880 ريا�سياً من فرق كرة القدم 

وكرة اليد للن�ساء.
اأننا مل  "رغم  وتقول جاوهاينني: 
ننجح متاماً يف هذه املرة، اإل اأنه ل 
ميكن اجلزم اأن الذكاء ال�سطناعي 
ل ي�ستطيع التنبوؤ باإ�سابات الركبة، 
فالنتائج التي تو�سلنا اإليها مفيدة 
يف  الباحثني  ت�ساعد  ���س��وف  لأن��ه��ا 
على  الريا�سية  الإ���س��اب��ات  جم��ال 
امل�����س��ي ق��دم��ا يف ج��م��ع امل��زي��د من 
القيا�سات املهمة التي ت�ساعدهم يف 

اأبحاثهم".

اأ�ضباب تقلب املزاج عند الن�ضاء 
عديدة.. بع�ضها قابل للتغيري

تقلبات املزاج، هي حتولت كبرية يف احلالة العاطفية لل�سخ�ص ميكن اأن تبداأ فجاأة 
اإنذار وقد تتبدد بنف�ص ال�سرعة، فقد ي�سعر ال�سخ�ص بال�سيق، ولكن  ودون �سابق 

قد ي�سعر نف�ص ال�سخ�ص بالبهجة خالل فرتة ق�سرية. وتقلبات املزاج �سائعة 
يف  الهرمونية  التغيريات  نتيجة  لها  عر�سة  اأكرث  الن�ساء  لكن  اجلميع،  لدى 
جميع مراحل حياتهن، بالإ�سافة اإىل التغيريات يف منط احلياة والعادات 
ال�سطور  يف  ال�سحية.  للظروف  نتيجة  امل�ساعفات  من  والعديد  الغذائية 

التالية، يطلعِك "�سيدتي.نت" على اأبرز اأ�سباب تقلب املزاج عند الن�ساء:

الدماغ، وقد  ز وظائف  تعزنّ والتي  القوية،  الأك�سدة  ان مب�سادات  الرمنّ ميتاز 
اقرتحت درا�سة اأجريت على اأطفال حديثي الولدة اأن تناول احلامل لع�سري 

ان يعود بفوائد اإيجابية على منو دماغ املولود. الرمنّ
ان فوائد وقائية للجنني داخل الرحم، واأنه  واأظهر البحث اأن لع�سري الرمنّ

ي�ساعد على جتننّب انخفا�ص وزن املولود.
و�ساركت يف الدرا�سة التي اأجريت يف م�ست�سفى بريغهام للن�ساء، 80 
 24 ت��اأخ��ر من��و اجلنني لديهن ب��ني الأ���س��ب��وع  ح��ام��اًل مت ت�سخي�ص 
ان  و43 من احلمل، وُطلب من جمموعة منهن تناول ع�سري الرمنّ

يومياً، واملجموعة الأخرى م�سروباً وهمياً.
على  اأن��ه  النتائج  اأظ��ه��رت  توداي"،  نيوز  "ميديكال  ملوقع  ووف��ق��اً 
اإل  اأكرب حجماً  ان مل يجعل الأطفال  اأن ع�سري الرمنّ الرغم من 
وت��ط��ور دماغ  اأخ���رى على حجم  اإيجابية  اآث���اراً �سحية  ت��رك  اأن��ه 

اجلنني والنمو الب�سري.
ان  ويعتقد الباحثون اأم مادة البوليفينول التي يحتوي عليها الرمنّ

بكرثة توفر دفعة اإ�سافية لنمو دماغ اجلنني.

ع�ضري الرّمان الأف�ضل 
لنمو دماغ اجلنني
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�ش�ؤون حملية

م�سيدا بالإجناز املتميز على ال�سعيد املحلي والعاملي

الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات يلتقي بالطلبة الفائزين يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين 2021 - 2022 م

جامعة زايد تتعاون مع موؤ�ض�ضات حكومية لتزويد الطلبة بالتدريب املهني وفر�س التوظيف يف قطاع التكنولوجيا

•• العني- الفجر

ا�ستقبل معايل زكي ن�سيبة، امل�ست�سار الثقايف ل�ساحب ال�سمو 
العربية  الإم��ارات  جلامعة  الأعلى  الرئي�ص  الدولة،  رئي�ص 
الأوىل  املراكز  على  احلائزين  والطالبات  الطلبة  املتحدة، 
الأكادميي  ل��ل��ع��ام  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي  الف�سل  م�سابقات  يف 

.2022-2021
وقال معايل زكي ن�سيبة: "نفتخر جميعاً باأن ت�سم جامعة 
الطلبة  م��ن  ُمتمينّزة  ُنخبة  امل�ستقبل-  -جامعة  الإم����ارات 
املتفوقني احلري�سني على بذل املزيد من اجلهود لالرتقاء 
يف  اجل��ام��ع��ة  ط��م��وح��ات  حتقيق  يف  وتطلعاتهم  مبواهبهم 

هات  خلق جيٍل مزود بالعلم واملعرفة، وقادر على دعم التوجنّ
الوطنية يف الريادة العاملية".

الإمارات  ل جامعة  ُت�سكنّ باأن  ُي�سعدنا  "كما  واأ�ساف معاليه: 
�سني واملحرتفني يف القطاعات  حا�سنة لأجيال من املتخ�سنّ
املعريف،  القت�ساد  بناء  يف  رئي�سة  ركيزة  لي�سكلوا  احليوية 
الأعمال  وري���ادة  الأب��ح��اث  م�����س��ارات  بفاعلية يف  وي�����س��ارك��وا 
م�ستقبل  اإىل  الو�سول  يف  الر�سيدة  القيادة  هات  توجنّ لدعم 
لأف�سل  والريادة والبتكار وفقاً  التميز  ُم�ستدام قائم على 

املمار�سات العاملية".
واأ�ساد الرئي�ص الأعلى للجامعة بهذا الإجناز املتميز الذي 
والعاملي،  املحلي  ال�سعيد  على  والطالبات  الطلبة  حققه 

اجلامعة  توفره  التي  الكبري  الدعم  ب��دوره  يعك�ص  وال��ذي 
لطلبتها من خالل املناهج الدرا�سية والبحث العلمي، حتت 
حيث  التدري�ص،  هيئة  اأع�ساء  م��ن  متميزة  نخبة  اإ���س��راف 
ُي�سهم كل ذلك يف تعزيز الدور الهام الذي تطلع به جامعة 
امل�ستقبل يف م�سريتها نحو الريادة والتمينّز العلمي يف كافة 

املجالت.
الطالبات  جهود  على  للجامعة  الأعلى  الرئي�ص  اأثنى  كما 
التعليمي  امل�����س��ت��وى  يعك�ص  ال��ت��ف��وق، مم��ا  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ن 
الرائد الذي لطلبة اجلامعة، واجلهود املتوا�سلة للجامعة 
والتعلنّم  ر  ال��ت��ط��ونّ على  وطالباتها  طلبتها  وحتفيز  ل��دع��م 
للجميع  متمنياً  الطليعة،  يف  ال��دوام  على  ليكونوا  املُ�ستمر 

دوام التوفيق والنجاح يف كافة م�ساعيهم العلمية والعملية.
الفائزين  والطالبات  ال��ط��الب  تكرمي  الحتفال  *ت�سمن 
بولد  مرمي  الطالبة  الق�سرية  الق�سة  م�سابقة  يف  لي�سمل 
باملركز الأول والطالبة �سهد ح�سني �سامل احلارثي باملركز 
باملركز  ال��ب��ل��و���س��ي  ح��م��د خليفة خم��ت��ار  وال��ط��ال��ب  ال��ث��اين 

الثاين
ويف م�سابقة ج�سر الطالب: فاز الطالب خالد وليد الكثريي 
الأول  باملركز  اإيبارا عبودي  والطالب ح�سني  الأول  باملركز 
والطالب �سامر حممد الأحمد العنتبلي املركز الأول مكرر 
دانية  والطالبة  الثاين  املركز  الغيثي  �سامل  هند  والطالبة 
الكربي  م�سفر  والطالبة خلود  مكرر  الثاين  املركز  ح�سن/ 

املركز  النعيمي  ح�سن  رمي  والطالبة  مكرر  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
الثاين مكرر

ي اأدنوك- بلومبريغ للتداول 2022:هم  والفائزين يف حتدنّ
الثاين  املركز  الربيكي  �سالح  علي  خالد  �سلطان  الطالب 
والطالب نا�سر جعفر حممد الريا�سي املركز الثاين مكرر 
والطالب عبد ال�سالم حممد مازن دلعو املركز الثاين مكرر 
الق�س�ص  كتب  ترجمة  م�سابقة  يف  ال��ف��ائ��زات  الطالبات  و 
املن�سوري  مها  الطالبة  ف��ازت  والعربية  الكورية  امل�سورة 
الثاين   باملركز  امل��ر���س��دي  �سمايل  والطالبة  الأول  باملركز 
باملركز  فازتا  اليافعي  ب�ساير  و  النقبي  فاطمة  والطالبتان 

الثالث.

•• دبي – الفجر

دبي،  موؤ�س�سات حكومة  اأع�ساء من  زايد  ا�ست�سافت جامعة 
يف "مركز تكنولوجيا اجليل القادم" يف حرمها يف اإمارة دبي 
موؤخراً، بهدف بحث �سبل التعاون يف جمال التقنيات املبتكرة 
وتكثيف اجلهود البحثية املتميزة لتحقيق املزيد من التقدم 
املهارات  لكت�ساب  للطلبة  الفر�ص  اأب���واب  وفتح  والزده���ار 
بالأولويات  البتكارية واملرتبطة  املفاهيم  واملعرفة وت�سكيل 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  حلكومة  ال�سرتاتيجية 

واأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�سر لالأمم املتحدة.
“مركز تكنولوجيا  ورحبت الدكتورة فاطمة طاهر، مديرة 
التقني  البتكار  كلية  يف  امل�ساركة  القادم" والأ�ستاذة  اجليل 
يف جامعة زاي���د، ب��ال��وف��د احل��ك��وم��ي يف امل��رك��ز، وال���ذي �سم 
خدمات  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ب��ل��و���س��ي،  ب�����س��رى  ال���دك���ت���ورة 
املرافق  الإلكرتوين والوفد  املعلومات يف مركز دبي لالأمن 
الطب  اأبحاث  فريق  رئي�ص  امل��رزوق��ي،  اأحمد  والدكتور  لها. 
من  الج��ت��م��اع  ح�سر  كما  دب���ي.  ب�سرطة  الرقمي  ال�سرعي 
البتكار  كلية  عميد  القا�سي،  ه��اين  الدكتور  زاي��د  جامعة 
لكلية  امل�����س��ارك  العميد  ال��ف��ن��دي،  عمر  وال��دك��ت��ور  التقني، 
البتكار التقني، والدكتور منري جمدلوية، م�سوؤول برامج 
القادم،  املعلومات والإدارة يف مركز تكنولوجيا للجيل  نظم 
والدكتور زكريا معمر، رئي�ص ق�سم احلو�سبة والتكنولوجيا 
التطبيقية، والدكتور حممد ح�سني، م�ساعد العميد ل�سوؤون 
لعر�ص  الطلبة  وع��دد من  التقني،  البتكار  كلية  الطلبة يف 

م�ساريعهم البتكارية.
"اأن الب��ت��ك��ار ه��و جوهر  ال��دك��ت��ورة فاطمة ط��اه��ر،  واأك����دت 
الإم���ارات  دول��ة  حلكومة  ال�سرتاتيجية  الأول��وي��ات  متكني 
وي�سعدنا  ال���ق���ادم���ة،  ع���اًم���ا  ل��ل��خ��م�����س��ني  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

ا�ستك�ساف املزيد من فر�ص التعاون مع �سركائنا من حكومة 
دبي. ويعد مركز تكنولوجيا اجليل القادم نهًجا رائًدا يقدم 
واحلكومة  ال�سناعة  تواجه  التي  للتحديات  واقعية  حلوًل 
مدعوًما بقدراتنا البحثية ال�ساملة يف جامعة زايد. ونحن 
تو�سيع  خ��الل  م��ن  البتكار  قطاع  بخدمة  دائ��ًم��ا  ملتزمون 
نطاق تعاوننا و�سراكاتنا حتى نتمكن من روؤية تاأثري تطوير 
لطلبتنا  ي��وف��ر  اأن���ه  كما  التكنولوجي.  ال��ت��ق��دم  يف  ال��ف��ر���ص 
النظام  ه��ذا  خ��الل  الالزمة من  والبحثية  العملية  اخل��ربة 
الالزمة  باملهارات  اإعدادهم  لن�سمن  لالبتكار  الإيكولوجي 

ملهنهم امل�ستقبلية." 
ويعد التعاون بني اجلامعة و ال�سركاء ال�سرتاتيجيني اأمًرا 
اإيكولوجي  نظام  اإن�����س��اء  على  للم�ساعدة  الأه��م��ي��ة  غاية  يف 
م�ستدام لالبتكار على ال�سعيدين املحلي والوطني. ويعترب 
البتكار حمرًكا رئي�سًيا للنمو القت�سادي وزيادة الإنتاجية 
وخلق فر�ص العمل وهو يف �سميم الأولويات الإ�سرتاتيجية 
لدولة الإمارات، ل �سيما مع انتقال الدولة اإىل اقت�ساد قائم 

على املعرفة والتطوير. 
ويتمثل دور مركز تكنولوجيا اجليل القادم يف تعزيز عملية 

الت�سال بني طلبة اجلامعة واأع�ساء هيئة التدري�ص وعدد 
من اجلهات ال�سناعية واحلكومية لتقدمي حلول لتحديات 
ال��ع��ل��م��ي والتحليل  ال��ب��ح��ث  ح��ق��ي��ق��ي��ة، م���ن خ����الل ع��م��ل��ي��ة 
والتخطيط الدعم الالزم من �سركاء جامعة زايد التقنيني 
 Microsoft و Cisco و IBM و SAP مثل �سركة
امل�������س���اري���ع الب���ت���ك���اري���ة كحلول  ت���ق���دمي ه�����ذه  ث����م  ، وم�����ن 
املطاف  نهاية  يف  امل��رك��ز  لي�سمن  امل��ط��روح��ة،  لالإ�سكاليات 
وال�سهادات  التطبيقية  ح�سول طلبة اجلامعة على اخلربة 
و�سمان  ال�سرتاتيجيني،  ال�سركاء  ه��وؤلء  قبل  من  املهنية 

دخولهم �سوق العمل بكفاءة.
الوطني  امل�ستويني  املركز م�سابقات هاكاثون على  و�سيطلق 
والدويل كل عام، و�سي�سرف اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة 
زايد على امل�ساريع البحثية للطلبة من خالل ال�ستفادة من 
وبالإ�سافة  هذا  املركز.  �سيقدمها  التي  والربامج  اخل��ربات 
اإىل امل�ساركة والتعاون مع املجتمع العاملي للمعلمني والطلبة 
وخ��ا���س��ة ط��ل��ب��ة م��رح��ل��ة امل��اج�����س��ت��ري ال��ذي��ن ي��ت��ط��ل��ع��ون اإىل 
يف  الطلبة  بتدريب  املركز  �سيقوم  كما  درا�ساتهم،  موا�سلة 

جمال الأمن ال�سيرباين والربجمة والذكاء ال�سطناعي.

جمعية الإمارات لل�ضرطان تزور مركز ال�ضرطان 
املتكامل يف م�ضت�ضفى ميديكلينيك اأبوظبي

 •• اأبوظبي - الفجر 

برئا�سة  ل��ل�����س��رط��ان   الإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة  م���ن  وف����د  زار 
وعدد  اجلمعية  رئي�ص  رك��ا���ص  ب��ن  �سامل  الدكتور  ال�سيخ 
م��ن الأع�����س��اء امل��ر���س��ى يف م��رك��ز ال�����س��رط��ان ال�����س��ام��ل يف 
كان  حيث  اأبوظبي،  املطار  �سارع  م�ست�سفى  ميديكلينيك 
اأبوظبي  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  ا�ستقبالهم  يف 
وال���ع���ني ج���و ه������ازل، وم���دي���ر امل�����س��ت�����س��ف��ى ب��ي��رت جراهام 
اأمرا�ص  ع��الج  يف  املخت�ص  الطبي  وال��ط��اق��م  ه��اوغ��ري��ف 
ال�سرطان  اأق�سام  على  احل�سور  ج��ال  وبعدها  ال�سرطان. 

واأ�ساد  املتعددة.  الطبية  اخلدمات  على  للتعرف  ال�سامل 
مركز  يقدمها  التي  باخلدمات  رك��ا���ص   بن  �سامل  ال�سيخ 
الفريق  خ��الل  م��ن  ميديكلينيك  يف  ال�سامل  ال�����س��رط��ان 
اىل  اإ���س��اف��ة  وال��ع��امل��ي��ة،  الطبية  ب��خ��ربت��ه  املتميز  ال��ط��ب��ي 
وعالج  ج��راح��ة  م��ن  والعالجية  الت�سخي�سية  اخل��دم��ات 
الأورام الطبية والعالج الإ�سعاعي والطب النووي.  يذكر 
اأن جمعية الإمارات لل�سرطان وقعت �سابقاً  مع م�ست�سفيات 
امل�ساعدات  التعاون يف  بهدف  تفاهم  ميديكلينيك مذكرة 
يف  م�����س��اري��ع  وتنفيذ  وم��ع��اجل��ت��ه��م،  للمر�سى  الإن�����س��ان��ي��ة 

جمال الرعاية ال�سحية  واحلمالت التوعوية.

موؤ�ض�ضة حممد بن حم اخلريية تناق�س تنفيذ م�ضاريع اإن�ضانية يف الدولة

�سركة �سحة تفتتح مركز ال�ساخمة ال�سحي

يوفر املركز اجلديد خدمات وقائية وعالجية تلبي احتياجات اأهايل املنطقة

•• العني - الفجر

حم  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  عقد 
تنفيذ  ملناق�سة  ال���دوري  اجتماعه  اخل��ريي��ة 
واملجتمعية  الإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��اري��ع  م��ن  ع���دد 
داخل الدولة بح�سور ال�سيخ الدكتور حممد 
 ، الإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��ع��ام��ري  ح��م  ب��ن 
ال�سيخ �سعيد بن حممد بن حم ،ال�سيخ �سامل 
باجلامري  �سامل  ح��م  �سالح  بن  بن حممد 
وري��ق��ة، دكتور  ب��ن  ع��ب��داهلل  ، حمد  العامري 
بن  �سامل  غ��امن   ، العامري  �سامل  بن  بخيت 
ال�����س��ب��ع��ان ال���ع���ام���ري ، حم��م��د ���س��امل عامر 

العامري .
م�ستهل  يف  الإدارة  جم��ل�����ص  اأع�������س���اء  رف����ع 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى  الجتماع 
دول���ة  ���س��ع��ب  واإىل  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  اإىل 
مبنا�سبة  وم��ق��ي��م��ني  م��واط��ن��ني  الإم��������ارات 
والتطور  ال��ت��ق��دم  دوام  متمنني  ال��ع��ل��م  ي���وم 
والزدهار الذي تعي�سه الدولة موؤكدين باأننا 
على العهد باقون �ساعني اإىل تر�سيخ ر�سالة 

الإمارات الإن�سانية داخلياً وخارجياً .

واإع�ساء جمل�ص  بن حم  ا�ستعر�ص  ثم  ومن 
الإن�سانية  امل�������س���اري���ع  م����ن  ع�������دداً  الإدارة 
والتنموية املجتمعية وناق�سوا بندوها واآلية 
عمل  بخطة  و���س��ع  اإىل  وخ��ل�����س��وا  تنفيذها 
امل�ساريع  .و�سملت  التنفيذ  عملية  يف  للبدء 
والتعليمي  ال���ت���ن���م���وي  ال�����س��ق��ني  امل���خ���ت���ارة 
واملبادرات املجتمعية بالإ�سافة اإىل احلمالت 

واملبادرات تعليمية.

وقال ال�سيخ حممد بن حم: حر�ست موؤ�س�سة 
من  العديد  تنفيذ  على  حم"  بن  "حممد 
العطاء  يف  ال�ستدامة  حتقق  التي  امل�ساريع 
ت��وف��ر ح��ل��وًل مبتكرة  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  وتبني 
�سعي  الإن�����س��ان��ي��ة يف  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  للكثري 
التي تتبواأ  منا لرت�سيخ مكانة الدولة عاملياً 
تقدمي  يف  ال��ع��امل  دول  ب��ني  الأوىل  امل���راك���ز 

العون وامل�ساعدة لكل ال�سعوب امل�ستحقة .

وت��اب��ع ب��ن ح��م: الإم�����ارات م��ث��ال يحتذى به 
فعطاوؤها  الإن�����س��ان��ي��ة،  ال�ستجابة  يف  دول��ي��اً 
الذي ينبع من نهجها الإن�ساين الثابت الذي 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  غر�سه 
على  وت�����س��ري  ث�����راه،  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
تتحول  اأن  يف  اأ�سهم  الر�سيدة،  القيادة  درب��ه 
موؤ�س�ساتها الإن�سانية اإىل ور�ص عمل وخاليا 

تن�سط يف خمتلف بقاع العامل .

•• اأبوظبي- الفجر

اأعلنت اخلدمات العالجية اخلارجية، اإحدى 
مركز  افتتاح  ع��ن  "�سحة"،  �سركة  من�ساآت 
توفري  بهدف  باأبوظبي  ال�سحي  ال�ساخمة 
احتياجات  لتلبية  وعالجية  وقائية  خدمات 
وال�سوامخ  ال�ساخمة  مناطق  يف  امل��راج��ع��ني 

و�سخبوط والريا�ص.
ت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى الإط��������الق ق���ال���ت ال���دك���ت���ورة 
للخدمات  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��غ��ي��ث��ي،  ن���ورة 
عن  الإع���الن  "ي�سرنا  اخلارجية،  العالجية 
اأبوظبي  يف  ال�سحي  ال�ساخمة  مركز  افتتاح 

مبجموعة متكاملة من اخلدمات العالجية 
احتياجات  م���ع  ت��ت��ن��ا���س��ب  ال��ت��ي  وال��وق��ائ��ي��ة 
�سبكة  اإىل  املركز  املنطقة. ين�سم هذا  اأهايل 
اإمارة  اأن��ح��اء  يف  املنت�سرة  ال�سحية  مراكزنا 
اأبوظبي والتي متكن املراجعني من الو�سول 
اإىل خدماتنا ب�سهولة وي�سر وبالتايل ت�ساهم 
اأن���ن���ا نويل  يف حت�����س��ني ���س��ح��ت��ه��م، ل ���س��ي��م��ا 
ل��ل��خ��دم��ات ال��وق��ائ��ي��ة اأه��م��ي��ة ك���ربى ونوفر 
الوقائية  الفحو�سات  من  وا�سعة  جمموعة 

لكافة فئات املجتمع."
واأ�سافت الدكتورة مرمي املنهايل، اأخ�سائية 
"نوفر  امل��رك��ز، قائلة  ط��ب الأ���س��رة وم��دي��رة 

متنوعة  ت��خ�����س�����س��ي��ة  وع�����ي�����ادات  خ����دم����ات 
مراجعينا  اح��ت��ي��اج��ات  ب��ح�����س��ب  وم�����س��م��م��ة 
���س��ن ال��ط��ف��ول��ة وح��ت��ى ك��ب��ار املواطنني  م���ن 
متناول  ويف  م��ي�����س��رة  خ��دم��ات��ن��ا  وامل��ق��ي��م��ني. 
اأي��ام يف  �ستة  م��دار  اجلميع حيث نعمل على 
وب�ساعات  اجلمعة  اإىل  الأح���د  م��ن  الأ���س��ب��وع 
ع��م��ل مت��ت��د م��ن 7 ���س��ب��اح��اً ح��ت��ى 10:30 
اأكرث  من  التاأمني  بطاقات  نقبل  كما  م�ساًء 

من 30 �سركة."
امل���رك���ز خ���دم���ات م��ت��ع��ددة ت�سمل  و���س��ي��وف��ر 
الأمرا�ص  الأ�سرة وعيادة  العام وطب  الطب 
املزمنة و�سحة املراأة و�سحة الطفل والعناية 

والتطعيمات  ال�سحي  وامل�سح  احلمل  اأث��ن��اء 
الفح�ص  وب���رن���ام���ج  ال�����س��ائ��ق��ني  وف���ح�������ص 
خدمات  اإىل  بالإ�سافة  "افح�ص".  ال�سامل 
واحلنجرة  والأذن  الأن��ف  ت�سمل  تخ�س�سية 
وف��ح�����ص ال�����س��م��ع وال��ع��ي��ون وف��ح�����ص النظر 
وال��ط��ب ال��ب��اط��ن��ي وع���ي���ادة اأم���را����ص القلب 
وطب  وال���ولدة  الن�ساء  واأم��را���ص  واجللدية 
الأ�سنان  وط��ب  الطبيعي  وال��ع��الج  الأط��ف��ال 
الأ�سنان  وتركيبات  الأ���س��ن��ان  وت��ق��ومي  ال��ع��ام 
وخدمات  والتغذية  الأط��ف��ال  اأ���س��ن��ان  وط��ب 
م�ساندة مثل الأ�سعة والأ�سعة فوق ال�سوتية 

واملخترب وال�سيدلية.
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الإ�سابة  يزيد من خطر  القهوة قد  �سرب  اأن  اإىل  الأبحاث  ت�سري 
بال�سرطان ولكن فقط اإذا كانت �ساخنة للغاية.

ويعتقد العلماء اأن ال�سبب يف ذلك هو اأن ال�سوائل ال�ساخنة تلحق 
ال�سرر باأن�سجة املريء - املعروفة اأي�سا با�سم اأنبوب الطعام. وهذا 
يعني، من الناحية النظرية، اأن ع�ساق ال�ساي قد يكونون اأي�سا يف 
خطر.لذلك، يجب على النا�ص النتظار حتى تربد اأكواب القهوة 

اأو ال�ساي قبل �سربها، كما ين�سح اخلرباء.

واقرتحت بع�ص الدرا�سات اأن القهوة تقلل من 
وجدت  بينما  بال�سرطان،  الإ���س��اب��ة  اح��ت��م��الت 
اأبحاث  اأخ�����رى - مب���ا يف ذل���ك جل��ن��ة  درا����س���ات 
 - العاملية  ال�سحة  ملنظمة  التابعة  ال�����س��رط��ان 

عك�ص ذلك.
ب�سبب  غام�سة،  احلقيقة  اإن  العلماء  وي��ق��ول 

الطريقة التي اأجريت بها التجارب القدمية.
عادات  بني  ال�سابقة  الأبحاث  قارنت  ما  وغالبا 
ال�سرب وظهور حالت مثل �سرطان املريء. لكن 
اإذا كان �سرب  اإثبات ما  هذا مل يكن ق��ادرا على 
كانت  اإذا  م��ا  اأو  امل�����س��وؤول  ه��و  ذات��ه  القهوة بحد 
هناك عوامل منطية اأخرى م�سرتكة بني ع�ساق 

امل�سروبات تلعب دورا يف ذلك.
التغلب  الآن  كامربيدج  جامعة  خ��رباء  وح��اول 
على العقبات التي راأيناها �سابقا با�ستخدام نهج 
اإح�سائي خمتلف. ون�سرت النتائج التي تو�سلوا 

.Clinical Nutrition اإليها يف جملة
األ���ف �سخ�ص   360 اأك���رث م��ن  وق��ارن��وا جينات 
بخطر  ورب��ط��وه��ا  وفنلندا،  املتحدة  اململكة  يف 
الإ���س��اب��ة ب��� 22 ن��وع��ا م��ن ال�����س��رط��ان مل��دة 11 
عاما. وفعلوا ذلك حل�ساب نف�ص العوامل التي 

رمبا اأدت اإىل انحراف البحث ال�سابق.

وعلى �سبيل املثال، مييل �ساربو القهوة املعرتفون 
باأنف�سهم اأي�سا اإىل �سرب املزيد من الكحول، ما 

قد يف�سر ارتفاع خطر الإ�سابة بال�سرطان.
بالقهوة  ب���الإع���ج���اب  امل��رت��ب��ط��ة  ل��ك��ن اجل��ي��ن��ات 
لي�ست بال�سرورة مرتبطة بعوامل منط احلياة 

مثل التدخني اأو ال�سرب.
اإن  والفريق،  بورغي�ص،  �ستيف  الدكتور  ويقول 
يجعل  للمتطوعني  النووي  احلم�ص  يف  النظر 
من ال�سهل حتديد ما اإذا كانت القهوة هي التي 

ت�سبب ال�سرطان على وجه التحديد.
وك�سفت البيانات اأن الأ�سخا�ص الذين يعتربون 
اأكرث  كانوا  القهوة  ل�سرب  عر�سة  اأك��رث  وراثيا 
ب�سرطان  ل���الإ����س���اب���ة  م������رات  ب���ث���الث  ع���ر����س���ة 

املبي�ص.
ومل يتم العثور على مثل هذا الرتباط لأي نوع 

اآخر من ال�سرطان.
اأن  هو  ال�سار  "اخلرب  بورغي�ص:  الدكتور  وق��ال 
�سرب القهوة ل يزيد من فر�ستك يف الإ�سابة 

باأغلب اأنواع ال�سرطان".
لدى  املخاطر  من  القهوة  �سرب  جينات  وزادت 
الأ�سخا�ص  وك��ذل��ك  الفعليني،  القهوة  حمبي 

الذين يف�سلون امل�سروبات ال�ساخنة الأخرى.

وي�سري هذا اإىل اأن الآث��ار قد تكون ب�سبب تلف 
الأن�سجة الناجم عن ال�سوائل ال�ساخنة، ولي�ص 

القهوة نف�سها.
ترجيحا  الأك�����رث  "ال�سبب  ب��ورغ��ي�����ص:  وق����ال 
للعالقة بني �سرب القهوة و�سرطان املريء هو 
بع�ص  ي�سبب  حلقك  يف  �ساخن  �سائل  �سكب  اأن 

ال�سرر".
وتدعم هذه الفكرة درا�سة �سابقة اأجريت يف عام 
2019 ووجدت اأن �سرب ال�ساي بدرجة حرارة 
ت��زي��د ع��ن 60 درج���ة م��ئ��وي��ة ي��زي��د م��ن خطر 

الإ�سابة ب�سرطان املريء.
اخلاليا  ح��رق  يتم  عندما  اأن��ه  العلماء  ويعتقد 
امل�سروبات  بوا�سطة  الطعام  اأنبوب  يف  املوجودة 
ال�ساخنة، فاإن هذا يولد التهابا ي�سر باجلينات 

وي�سبب ال�سرطان.
لتاأكيد  الأدل�����ة  م��زي��د م��ن  اإىل  وه��ن��اك ح��اج��ة 

النتائج.
ن���اأخ���ذ يف  اأن  امل��ه��م  "من  ب��ورغ��ي�����ص:  واأ�����س����اف 
العتبار اأن درا�ستنا ل تثبت وجود �سلة �سببية 
ب��ني ���س��رب ال��ق��ه��وة وخ��ط��ر الإ���س��اب��ة ب�سرطان 
اإىل  امل��ريء، فهي تقدم فقط دليال قويا ي�سري 

وجود واحد".

متى يزيد �ضرب القهوة من احتمال الإ�ضابة ب�ضرطان املريء!

املاء هو الأف�ضل من جميع النواحي ملر�ضى ال�ضكري!

داء  ف���اإن  لل�سيطرة عليها،  ات��خ��ذت خ��ط��وات  اإذا  ذل���ك،  وم��ع   
ال�سكري من النوع 2 نادرا ما يوؤثر على حياتك. ومع و�سع 
امل�سروبات  كل  على  واح��د  م�سروب  يتفوق  العتبار،  يف  ه��ذا 

الأخرى: املاء.
ووفقا ملوؤ�س�سة ال�سكري يف اململكة املتحدة، فاإن املاء هو "اأف�سل 

م�سروب من جميع النواحي" ملر�سى ال�سكري.
ويوافق موقع Diabetes على ما يلي: "نظرا لأن املاء ل 
امل�سروب  �سعرات حرارية، فهو  اأو  يحتوي على كربوهيدرات 

املثايل ملر�سى ال�سكري".
ي�ساعد يف  اأن  امل��اء ميكن  �سرب  اأن  اأي�سا  الدرا�سات  واأظهرت 

التحكم يف م�ستويات الغلوكوز )ال�سكر( يف الدم.
واأ����س���ارت نتائج اإح���دى ال��درا���س��ات ال���ب���ارزة، ال��ت��ي ُن�����س��رت يف 
جملة Diabetes Care، اإىل اأنه عند زيادة تناول املاء، 
ميكن اأن مينع اأو يوؤخر ظهور ارتفاع ال�سكر يف الدم ومر�ص 

ال�سكري الالحق.
وكان امل�ساركون الذين ا�ستهلكوا اأكرث من لرت واحد من املاء 
يوميا اأقل عر�سة بن�سبة %28 لالإ�سابة بفرط �سكر الدم 
اجلديد، مقارنة باأولئك الذين ي�سربون اأقل من 500 مل 

من املاء يوميا.
 - فا�سوبري�سني  ه��رم��ون  على  ال�سوء  الباحثون  �سلط  كما 
- كعامل خطر حمتمل  اجل��ف��اف  يرتفع عند ح��دوث  ال��ذي 

لفرط �سكر الدم وال�سكري.
من  تقلل  اأن  ميكن  امل���اء  ت��ن��اول  زي���ادة  اأن  امل��ع��دون  وا�ستنتج 

احتمالية ارتفاع م�ستويات الفازوبري�سني.
مر�سى  اأج�����س��ام  "تتطلب   :Diabetes م��وق��ع  وي��و���س��ح 
ال�سكري مزيدا من ال�سوائل عندما تكون م�ستويات الغلوكوز 

يف الدم مرتفعة.
 وميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل حماولة الكلى اإفراز ال�سكر الزائد 
عن طريق البول. املاء لن يرفع م�ستويات الغلوكوز يف الدم، 
اأن��ه من املفيد جدا �سربه عندما يعاين  وه��ذا هو ال�سبب يف 
ن  مر�سى ال�سكري من ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم، لأنه ميكنّ

من طرد املزيد من الغلوكوز من الدم".
وكما يو�سح اجل�سم ال�سحي، فاإن ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف 

الدم يوؤكد اأي�سا على احلاجة اإىل املاء.

لديهم  ال��ك��اذب  بال�سكري  امل�سابون  "الأ�سخا�ص  وي�سيف 
اأي�سا خماطر عالية للجفاف، لكن هذا غري مرتبط بارتفاع 

م�ستويات الغلوكوز يف الدم".
وت�سمل اأعرا�ص مر�ص ال�سكري من النوع 2:
الليل. يف  وخا�سة  املعتاد  من  اأكرث  • التبول 

الوقت. طوال  بالعط�ص  • ال�سعور 
ال�سديد. بالتعب  • ال�سعور 

حماولة. دون  الوزن  • اإنقا�ص 
لل�سفاء. اأطول  وقتا  ت�ستغرق  • اجلروح 

الروؤية. و�سوح  • عدم 

ميكن اأن يكون مر�ص ال�سكري من النوع 2 خطريا اإذا ُتركت م�ستويات ال�سكر يف الدم دون مراقبة. 
وميكن اأن يكون داء ال�سكري من النوع 2 حميدا اأو مدمرا اعتمادا على كيفية ا�ستجابتك له. 
واإذا اخرتت بب�ساطة جتاهل ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم - التهديد الرئي�سي الذي ي�سكله 

داء ال�سكري من النوع 2 - فاأنت يف م�سكلة كبرية.
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العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2022/151428(
املنذر / ا�ص بي كيه للعقارات املنذر اليه : �سابنا خلدمات ال�سيافة و احلفالت

فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي
مبلغ  بواقع   20/09/2022 بتاريخ  املوؤرخ   000091 رقم  ال�سيك  امل�ستحقة  ال�سيك  �سداد   )1
15225 درهم علي بنك ابوظبي التجاري الذي ميثل قيمة اليجار من تاريخ 04/09/2022 

ايل تاريخ 03/12/2022 حتى تاريخ ال�سداد وذلك خالل 30 يوما من ا�ستالمه هذا النذار.
العني امل�ستاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�سليم العني للمنذر خاليه من ال�سواغل مع  اخالء   )2

�سداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�سه.
بحفظ حقوقه والزام املنذر  القانونيه  الجراءات  كافة  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  ذلك  وبخالف   )3

اليه جربا ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام
مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�سابقه واحلاليه وامل�ستقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 70392
MOJAU_2022- 0099887 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اع�الن

حيث اأن ال�سيد : �سيف �سلطان را�سد غا�سم الكتبي - اماراتي اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية 
 )117515( رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  لالعالف(  )الرايه 
حيث ان ال�سيد : �سيف �سلطان را�سد غا�سم الكتبي - اماراتي - اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))الرايه لالعالف(( البالغة )100%( اإىل ال�سيد : را�سد 

�سيف �سلطان را�سد الكتبي- اماراتي اجلن�سية - تنازل �ساحب الرخ�سة لخر
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
ال�سبل  اتباع  عليه  ذلك  على  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  ا�سبوعني من  بعد  اليه 

القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
MOJAU_2022- 0099954 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

مبوجب حيث اأن ال�سيد : �سيف �سامل �سيف عي�سى الطنيجي - اماراتي اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية 
)ور�سة الن�سال لت�سليح كهرباء ال�سيارات( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه رخ�سة رقم ) 217715( 
حيث ان ال�سيد : �سيف �سامل �سيف عي�سى الطنيجي - اماراتي -اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ال�سيد :  اإىل  البالغة )%100(  ال�سيارات((  الن�سال لت�سليح كهرباء  التجارية ))ور�سة  الرخ�سة  ح�سته يف 
ا�سماء فردو�سي �سومي - بنغالدي�سي اجلن�سية - تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية ايل وكيل خدمات، 
ل�سيانه  الرباق  الن�سر  )ور�سة  اىل  ال�سيارات(  كهرباء  لت�سليح  الن�سال  )ور�سة  من  التجاري  ال�سم  تغيري 
)ال�سيانة  اىل  ال�سيارات(  هواء  مكيفات  ا�سالح  ال�سيارات  كهرباء  )ت�سليح  من  الن�ساط  تغيري  ال�سيارات(، 
رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص  كراجات.  للمركبات  العام  وال�سالح 
)4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�سبل 

القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
MOJAU_2022- 0100066 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن��س�ر

ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : ال�سيد/هدايت اهلل حممد م�سطفى - اجلن�سية : بنغالدي�ص يرغب يف البيع 
والتنازل عن )51%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/ حممد علي عبدالرحيم علي 
خمي�ص ال�سويدي - اجلن�سية : الإمارات، وكذلك يرغب ال�سيد/ هدايت اهلل حممد م�سطفى - اجلن�سية : 
بنغالدي�ص يف البيع والتنازل عن )49%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/ �سهيل 
ميا جهري احلق - اجلن�سية : بنغالدي�ص، يف الرخ�سة امل�سماه )بقالة ال�سالل( ال�سادرة من دائرة التنمية 
الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )603789(، تعديالت اأخرى: تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة من 
)وكيل خدمات( اإىل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(، تغيري ال�سم التجاري للرخ�سة من )بقالة ال�سالل( 

اإىل )بقالة �سهيل ميا ذ م م(،
2013 يف �سان الكاتب  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 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 13693 بتاريخ 2022/11/9 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / مارى انتونى توما�ص - اجلن�سية الهند - ترغب يف 
لتجارة  )ال�سكل  امل�سماه  الرخ�سة  يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
الطباق الهوائية( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم 
)556951(، اإىل ال�سيد/منى وحيد بالل خمي�ص بالل- اجلن�سية المارات ، تعديالت 

اخرى: تغري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل فردية. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 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 13693 بتاريخ 2022/11/9 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
البيع  يرغب يف   - الهند  - اجلن�سية  بن من�سور �سوبي  ب�سري من�سور   / ال�سيد   : باأن  للجميع  ليكن معلوما 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% يف الرخ�سة امل�سماه )منجرة القرهود( ال�سادرة من دائرة التنمية 
القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )610267(، اإىل ال�سيد / بوتيار �سينك غورميل - اجلن�سية الهند 
ال�سيد / تارلوك �سينغ جورميل �سينغ - اجلن�سية الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  القرهود(  )منجرة  امل�سماه  الرخ�سة  يف   %40
�سينغ  تارلوك   / ال�سيد   ، الهند  اجلن�سية   - غورميل  �سينك  بوتيار   / ال�سيد  اإىل   ،)610267( رقم  جتارية 
جورميل �سينغ - اجلن�سية الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 10% يف الرخ�سة امل�سماه 
)منجرة القرهود( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )610267(، اإىل 
ال�سيد / بالل قادر بخ�ص - اجلن�سية الهند. تعديالت اخرى : ل يوجد.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 

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 13693 بتاريخ 2022/11/9 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : �ساندا�ص دا�ص ملن دا�ص - اجلن�سية : بنغالدي�ص ، يرغب يف البيع 
ال�سيد : حممد جهاجنري عامل �سوتو بوزولر  اإىل  البالغة )50%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�سته 
رحمن - اجلن�سية : بنغالدي�ص. ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : ديال بي�سوا�ص كري�ص نويدا بي�سوا�ص 
- اجلن�سية : بنغالدي�ص، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد 
: حممد جهاجنري عامل �سوتو بوزولر رحمن - اجلن�سية : بنغالدي�ص يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة دوار 
الرولة لت�سليح مكيفات وكهرباء ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )747421( 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى : • ل يوجد
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 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 13693 بتاريخ 2022/11/9 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : م�سطفى بلو�ص عبدالعزيز - اجلن�سية : باك�ستان ، يرغب يف البيع 
عبداهلل  حممد  عبدالرحمن  حميد   : ال�سيد  اإىل  وذلك   )%40( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
 - ا�سلم  حممد  ا�سرف  حممد   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن  الإمارات.   : اجلن�سية   - ال�سويدي 
اجلن�سية : الهند ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )10%( وذلك اإىل ال�سيد : حميد 
عبدالرحمن حممد عبداهلل ال�سويدي اجلن�سية : الإمارات لي�سبح املالك )100%( يف الرخ�سة امل�سماه 
)خطوط كافيه( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )753449( ال�سادرة من دائرة التنمية 
القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من )�سركة اأعمال مهنية( اىل )موؤ�س�سة 
فردية(. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 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 13693 بتاريخ 2022/11/9 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : هانى وليم قليد قرياق�ص - اجلن�سية : م�سر ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : عمرو احمد راغب 
احمد حممد دقله - اجلن�سية : م�سر يف الرخ�سة امل�سماه )خمبز قرية اجلنوب( تاأ�س�ست 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )791995( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقة، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 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 13693 بتاريخ 2022/11/9 
ق�سم ال�سهادات 

املو�سوع : االأ�سماء
الهفيت،  املدعو/ حممد عبداهلل علي خمي�ص  باأن  راأ�ص اخليمة  دائرة حماكم  تعلن 
تقدم بطلب باأ�سافة م�سمى القبيله )ال�سميلي( ل�سمه و ل�سم اأبنائه )مروة ومروان 
و مايد و اأمنه( ، لتكون اأ�سمائهم بعد ال�سافه / حممد عبداهلل علي خمي�ص الهفيت 
حممد  ومروان  ال�سميلي  الهفيت  خمي�ص  علي  عبداهلل  حممد  ومروه  ال�سميلي 
ال�سميلي و مايد حممد عبداهلل علي خمي�ص الهفيت  عبداهلل علي خمي�ص الهفيت 
ال�سميلي و امنه حممد عبداهلل علي خمي�ص الهفيت ال�سميلي ، و اأن من له م�سلحة 
ق�سم  اأمام  الإعالن  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة  خالل  يتقدم  اأن  العرتا�ص  يف 

الإ�سهادات يف حمكمة راأ�ص اخليمة.
قا�سي حمكمة راأ�ص اخليمة الإبتدائية
عبداللطيف احمد القوين

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70349 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
MOJAU_2022- 0096337 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / ارون كونات فيجايان كونات، اجلن�سية : الهند يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 50% وذلك اىل ال�سيدة/ ا�سميتا راياماجهى ماهات، اجلن�سية : نيبال، وترغب 
ال�سيدة/ �سابال كالتل تودى حممد كويا كالتيل تودى اجلن�سية : الهند يف البيع والتنازل عن كامل 
بالرخ�سة  نيبال   : اجلن�سية  ماهات،  راياماجهى  ا�سميتا  ال�سيدة/  اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�ستها 
امل�سماه )كافترييا حمادثة لل�ساي( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )602572( ال�سادرة 

من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى : • ل يوجد
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 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 13693 بتاريخ 2022/11/9 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوماً لل�ج�م�ي�ع ب�اأن : ال�سيد/حممد طارق حممد زياد ناجي - اجلن�سية : �سوريا يرغب 
الغميان  ب�سام  ال�سيد/هادى  اإىل  وذلك   )%50( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
اجلن�سية : �سوريا، وكذلك يرغب ال�سيد/ في�سل حممد زياد الرفاعي - اجلن�سية : �سوريا يف 
 - الغميان  ب�سام  هادى  ال�سيد/  اإىل  وذلك   )%50( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
اجلن�سية : �سوريا، يف الرخ�سة امل�سماه )�سالون الك�سليك للحالقة( ال�سادرة من دائرة التنمية 

الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )607840(، تعديالت اأخرى : ليوجد،
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعالن مدعى عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0006559  اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : موؤ�س�سة ح�سام عبداحلكيم لتجارة الدوات احلديدية 

نعلمكم بان املدعي �سركة  املكرم التجارية ذ م م 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة : 

درهم   41454 وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر 
متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %5 مبقدار  بالفائدة  والزمتها 

ال�سداد والزمتها بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ  2022/11/3 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�سارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : اأفرميك�ص لال�ستثمارات - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 0242-206 ملك خالد عبداهلل قا�سم القا�سم - بردبي - جممع 
 : الرخ�سة  رق��م   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   - الول  لال�ستثمار  دب��ي 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1635174  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   1001945
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/19 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
العنوان  ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
: مكتب رقم 1103 ملك ح�سني يداهلل فالحي - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 
2999555-04 فاك�ص : 2999333-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70533 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات 
اخلليج   - ب��ردب��ي   - ف��الح��ي  ي���داهلل  م��ل��ك ح�سني   1103 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
هذا  مبوجب   04-2999333  : فاك�ص   04-2999555  : هاتف   - التجاري 
تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ص   - لال�ستثمارات  اأفرميك�ص 
 2022/9/19 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/9/19
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70533

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم االإنذار )151433/2022(
املنذرة / جنيد لتجارة لوازم التمديدات ال�سحية والكهربائية ) �ص.ذ.م.م( - فرع دبى

�سد / املنذر اإليها / املنذر اإليهما : 1- بيالرز اإلكرتوميكانيك ذ.م.م
اجلن�سية م�سرى   - حممد  ابوال�سعود  ح�سنى  ال�سعود  ابو   -2

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي: 
تنذر املنذرة املنذر اإليهما وتكلفهما بالت�سامن فيما بينهما ب�سرعة الوفاء باأن يدفعا لها مبلغ 
41.605.1 دره��م )واح��د واربعون الف و�ستمائة وخم�سة دره��م وواح��د فل�ص( قيمة  وق��دره 
ال�سيكات اأرقام 2888 و 3935 املوؤرخني يف 16/5/2019 و 24/10/2019 وامل�سحوبني 
اأي��ام من  املنذرة خ��الل خم�سة  ل�سالح  اإليهما  املنذر  قبل  الوطني من  دب��ي  الم���ارات  بنك  على 
تاريخه واإل �ست�سطر املنذرة لإتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة جتاه ذلك الأمر اأمام املحكمة 
املخت�سة ومن ثم �سيكون املنذر اإليهما ملزمني ب�سداد املبلغ املطالب به مع الفائدة القانونية من 
تاريخ الإ�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والتعوي�ص وكذا بالر�سوم الق�سائية وامل�سروفات ومقابل 

اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151432(
املنذر / كوندور تيك لتجارة اللكرتونيات ذم م واملعروفة حالياً با�سم اإم تي بي لتجارة 
اللكرتونيات �ص ذ م م )املنذرة( - �سد / املنذر اليها /التفوق للهواتف موؤ�س�سة فردية 

ملالكها ومديرها على جمعة �سيف عبيد الغا�سمي )املنذر اليها(
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي:

تنذر املنذرة املنذر اإليها وتكلفها اأن توؤدي فورا للمنذرة مبلغ 2،836،50 درهم )األفان 
وثمامنائة و�ستة وثالثون درهماً وخم�سون فل�ص(، قيمة املرت�سد يف ذمتها خالل الأجل 
الذي �سربه القانون )خم�سة اأيام(، واإل �ست�سطر املنذرة لتخاذ الإجراءات القانونية 
اأمام املحكمة املخت�سة ومن ثم �سيكون املنذر اإليها ملزمة ب�سداد املبلغ املطالب به مع 
الفائدة القانونية من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والتعوي�ص وكذا بالر�سوم 

الق�سائية وامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/150692(
رقم املحرر 154787/1/2022

املنذر : حممد عبداهلل حممود ح�سن ال علي - اماراتي اجلن�سية
املنذر اإليه : علي قدير علي اآب بيكران - ايراين اجلن�سية

املو�سوع :
بتاريخ  وامل�ستحق   000248 رقم  ال�سيك  املنذر  ل�سالح  امل�سرق  بنك  لدى  امل�سريف  اإليه من ح�سابه  املنذر  �سحب 
 110،500 والبالغ قيمتهما   20/07/2017 بتاريخ  وامل�ستحق   000249 رقم  وال�سيك   20/04/2017
للوفاء  لل�سرف  تقدميها  عند  الذكر  �سالفة  ال�سيكات  اإرت��دت  وقد  دره��م(  وخم�سمائة  األف  وع�سرة  )مائة  دره��م 
مبقابلها ب�سبب )غلق احل�ساب( ، وتر�سد بذمة املنذر اإليه ل�سالح املنذرة عن تلك ال�سيكات مبلغا اإجماليا و قدره 

110،500 درهم )مائة وع�سرة األف وخم�سمائة درهم( امتنع املنذر اإليه عن �سدادها.
عليه ، فاإن املنذر يوجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اإليه للوفاء بقيمة ال�سيكات �سالفة الذكر و قدرها 110،500 
درهم )مائة وع�سرة األف وخم�سمائة درهم( خالل خم�سة اأيام عمل من تاريخ ت�سلمه لهذا الإنذار حتت طائلة اإتخاذ 

الإجراءات القانوني�ة للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�سائية وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70535 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/150691(
رقم املحرر 2022/1/154811

املنذر : حممد عبداهلل حممود ح�سن ال علي - اماراتي اجلن�سية
املنذر اإليه : �سرافت علي علي حممد نذار - باك�ستاين اجلن�سية

املو�سوع:
بتاريخ  وامل�ستحق   000089 ال�سيك رقم  املنذر  امل�سرق ل�سالح  امل�سريف لدى بنك  اإليه من ح�سابه  املنذر  �سحب 
والبالغ قيمتهما 150،000   18/07/2017 بتاريخ  وامل�ستحق   000090 رقم  وال�سيك   18/06/2017
درهم )مائة وخم�سون األف درهم( وقد اإرتدت ال�سيكات �سالفة الذكر عند تقدميها لل�سرف للوفاء مبقابلها ب�سبب 
)غلق احل�ساب( ، وتر�سد بذمة املنذر اإليه ل�سالح املنذرة عن تلك ال�سيكات مبلغا اإجماليا و قدره 150،000 درهم 

)مائة وخم�سون األف درهم( امتنع املنذر اإليه عن �سدادها.
عليه ، فاإن املنذر يوجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اإليه للوفاء بقيمة ال�سيكات �سالفة الذكر و قدرها 150،000 
اإتخاذ  الإن���ذار حتت طائلة  لهذا  ت�سلمه  ت�اريخ  م�ن  عم�ل  اأي��ام  خ��الل خم�سة  دره��م(  األ��ف  وخم�سون  )مائة  دره��م 

الإجراءات القانوني�ة للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�سائية وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70535

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اإعالن بالن�سر 

يف الق�سية رقم 462/2022 جتاري جزئي - دبي
املدعي : ري�سي اأجيت �سنه كيمجي

املدعى عليها : البيت الأخ�سر للو�ساطة العقارية
اخل�سوم املدخلة : 1/ بوبيان للو�ساطة العقارية     2/ دبي اخلليج للعقارات

اإىل اخل�سوم املدخلة يف الق�سية امل�سار اإليها. 
اإدارة  اإنتدبتنا  بعاليه  اإليها  امل�سار  الق�سية  البتدائية يف  ال�سادر عن حمكمة دبي  التمهيدي  بناء على ما جاء باحلكم 
اخلرباء لأعداد تقرير اخلربة املطلوب، وبعد اإ�ستالمنا املهمة فقد قررنا عقد اإجتماع اخلربة الثاين يف متام “ال�ساعة 
14/11/2022 عن بعد عن طريق تطبيق Microsoft Teams املرئي  املوافق  الإثنني  يوم  12:00” ظهراً 
نرجو  وعليه  الدولة  حماكم  من  ال���واردة  والتعليمات  كورونا  فريو�ص  انت�سار  ملواجهة  الح��رتازي��ة  ل��الإج��راءات  نظراً 
�ساكرين التوا�سل معنا وح�سور الجتماع يف املوعد املحدد. لالأ�ستعالم هاتف : 0564734261 وعليه يرجى التكرم 
من الأطراف املتقا�سية اأو وكيلهم القانوين ح�سور الإجتماع يف املوعد املحدد وتقدمي كل طرف مذكرة �سارحة مبو�سوع 
الدعوى مرفقاً بها امل�ستندات املوؤيدة ب�سكل وا�سح وم�ستقل لكل نقطة من نقاط املذكرة ال�سارحة )من خالل فوا�سل 

اخلربة. اأمام  ادعاءكم  يوؤيد  مبا  نقطة  لكل   )Divider
ع اخلبري احل�سابي 
د. عبد الكرمي الزرعوين

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعالن بالن�سر حل�سور اجتماع اخلربة

الدعوى رقم 1615/2022جتاري ب�سيط - لدي حماكم دبي
املرفوعة من قبل املدعي

املدعي / �سام توما�ص نيبالوزاتيل توما�ص توما�ص 
بوكالة / مليح للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

املدعي عليها الثانية / �سيجا فينود ماجناثانات موندان �سريدهاران
املدعى عليه الرابع / عبد العزيز اأبو بكر كالتوبارامبيل حممد كالتوبارامبيل

املدعي عليهما مدعوان اأو بوا�سطة وكيل معتمد عنهما لجتماع اخلربة، وذلك وفقا ملا يلي : تاريخ الإجتماع : يوم 
الثنني املوافق 14/11/2022 ال�ساعة 1:00 ظهراً عرب تطبيق زوم ورابط الجتماع

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76776826158?pwd=fa722AMFkTQsPFeUMvV0wdPY26Kol1.1
Meeting ID: 767  7682  6158
Passcode: awad123
اخلبري احل�سابي /
عو�ص العبد على العامري

للتوا�سل : 0566666533 
awad-alameri@hotmail.com : الربيد اللكرتوين

اإعالن اإجتماع خربة 

70608 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اإعالن بالن�سر مبوعد اجتماع جلنة خربة احل�سابية والهند�سية الثاين

يف الدعوى رقم 2022/717 نزاع تعيني خربة
"لدى مركز الت�سوية الودية للمنازعات الدائرة الثالثة رقم )752("

املرفوعة من املتنازع/ �سيف اهلل حممد �سعيد غياثى 
�سد املتنازع �سدهم/ 1- م�سنع خلورى للطابوق )�ص.ذ.م.م( ، 2- ح�سني حممد ح�سني املرزوقي - واآخرين

10- �سركة عرب  8- فوزية �سالح حممد، و  اأ�سداهلل يزدبناه ، و  6- من�سور  ال�سادة املتنازع �سدهم كال من/ 
اخلليج للمنتجات اخلر�سانة، و 11- �سركة عرب اخلليج للنقل العام، و 12- �سركة المارات و اخلليج للمنتجات 
بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع جلنة اخلربة احل�سابية  اأو  �سخ�سياً  للح�سور  الدعوة  اإليكم  الأ�سمنتية، نوجه 
والهند�سية عرب تطبيق “ZOOM” واملقرر انعقاده يوم الإثنني املوافق 14/11/2022 يف متام ال�ساعة 

الدخول موقع  رابط  عرب   12:30pm الثانية ع�سر والن�سف ظهرا
https://us05web.zoom.us/j/82302813794?pwd=ZUxiT3RDK0Z2bTZ2R3Y1RFdzSIMvUT09
Meeting ID: 823  0281  3794      Passcode: e5vn5S
عن  تخلفكم  ح��ال  يف  و  تقدميها،  يف  ترغبون  م�ستندات  من  لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالإجابة  وذل��ك 
التقرير  اع��داد  اإج��راءات  �ستبا�سر  اللجنة  فاإن  املحدد  املهلة  اإر�سال وكيل قانوين عنكم خالل  اأو عدم  احل�سور 
املحكمة  لعدالة  وتقدميه  النهائي  التقرير  اع��داد  ثم  وم��ن  والتعقيب،  لالطالع  ل��الأط��راف  وتقدمية  املبدئي 

املوقرة من واقع امل�ستندات  املتاحة.
عن اللجنة الدكتور/ عبداهلل علي القايدي 
خبري ح�سابي منتدب اأمام حماكم دبي

اإعالن اإجتماع خربة 

70021
العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإعالن مدعى عليه بالن�سر 
لدى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

م�ستعجل     SHCFICIINJ2022 /0007300 يف  الدعوى رقم
اإل�ى : �سركة التاأمني املتحدة )�ص.م.ع( فرع دبي ذ.م. م - جمهول حمل الإقامة : المارات امارة دبي ديرة �سارع املكتوم بناية 

نا�سا الطابق الول هاتف  042222440  فاك�ص 042271217 �سندوق بريد 1888
بناية  نعلمكم باأن املدعي )ة( / عمر فاروق بابانتا حيدرو�ص - العنوان / حمل الإقامة : المارات امارة ال�سارقة املجاز 3 

العوي�ص طابق ميزانني هاتف info@frangulf.ae 0504242011 رقم الهاتف : 971504242011 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ 

يلتم�ص املدعي من املحكمة املوقرة :
اأول :- ت�سجيل الدعوى وحتديد اأقرب جل�سة لنظرها مع اإعالن املدعى عليها بالئحة الدعوى واملرفقات وفقاً لالأ�سول.

اإ�سابات  من  به  وما  حالته  لثبات  املدعي  علي  الطبي  الك�سف  لتوقيع  ال�سارقة  مبحكمة  ال�سرعي  الطبيب  ندب   -: ثانيا 
وحتديد ن�سبة العجز ال�سحي الدائم الذي حلق به جراء ال�سابة .

ثالثا :- اإلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة .
الثنني  يوم  الإحتادية �سباح  ال�سارقه  الأوىل حمكمة  امل�ستعجلة  الأم��ور  دائ��رة  الدائرة  اأم��ام  يتوجب عليكم احل�سور  لذا 
اإر�سال  اأو  ، ويف حالة عدم ح�سوركم  08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات  ال�ساعة   2022/11/21 املوافق 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
ق�سم ال�سهادات 

املو�سوع : االأ�سماء

املدعو/ ليالء عبداهلل  باأن  راأ�ص اخليمة  دائرة حماكم  تعلن 
علي الهفيت، تقدمت بطلب اإ�سافة م�سمى القبيلة )ال�سميلي( 
علي  عبداهلل  ليالء  التغيري/  بعد  ا�سمها  ليكون  ل�سمها، 
اأن  العرتا�ص  يف  م�سلحة  له  من  اأن  و    ، ال�سميلي  الهفيت 
يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ الإعالن اأمام ق�سم 

الإ�سهادات يف حمكمة راأ�ص اخليمة.
طارق اأحمد عبدالرحمن جمعه  

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70349



األربعاء   9  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13693  25
Wednesday    9    November    2022   -  Issue No   13693

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:4253/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753

املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )122939.50( درهم مائة  بالزام  املنازعة : مطالبة  مو�سوع 
واثنان وع�سرون الف وت�سعمائة وت�سعة وثالثون درهم وخم�سون فل�سا - مع الفوائد القانونية 5% من ترايخ 

ا�ستحقاق الدين وحتى ال�سداد التام وتعوي�ص 5000 خم�سة الف درهم  . 
املتنازع:الدرجة الق�سوى للمقاولت الفنيه �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - �سارع كورني�ص البحرية - مبنى برج بالر�سيد 1 - �سقة 
1403 - وميثله:يو�سف حممد را�سد علي الزيودي 

املطلوب اإعالنه :  1- �سركة رب�ص للمقاولت �ص.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
للمتنازع  ي��وؤدي  بان  املتنازع �سده  بالزام  الدعوى ومو�سوعها مطالبة  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
وخم�سون  درهم  وثالثون  وت�سعة  وت�سعمائة  الف  وع�سرون  واثنان  مائة  درهم   )122939.50( وق��دره  مبلغ 
فل�سا - مع الفوائد القانونية 5% من ترايخ ا�ستحقاق الدين وحتى ال�سداد التام وتعوي�ص 5000 خم�سة الف 
درهم- وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2022/11/15 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70608

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:1703/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753

مو�سوع املنازعة : املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليه للوحدة رقم 104 مبنى اأورا والغاء الت�سجيل با�سم املدعي 
عليه واعادة ت�سجيل الوحدة با�سم املدعية والزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )69.138.20( درهم باقي مان�سبته 40% من 
قيمة العقد مع م�سادرة املبالغ املدفوعة ل�سالح املدعية مبلغ وقدره )121.893( درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة 

وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 
املتنازع:عزيزي ديفليومبنت�ص �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - كونراد بيزن�ص تاور - الطابق 15 - مكتب 1505 - وميثله:عبدالعزيز 
حممد عبدالغني علي اخلمريي اآل علي 

املطلوب اإعالنه :  1- وليد حممد علي �سعيد ال�سحي  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قررنا مبثابة احل�سوري ف�سخ عقد البيع املربم بني طريف النزاع واملت�سمن بيع املتنازعة للمتنازع �سده 
و�سبعون  الف وخم�سمائة وثمانية  و�سبعون  و�سبعة  )اربعمائة  وق��دره  اورا مقابل ثمن  104 مب�سروع عزيزي  رقم  الوحدة 
درهم( وبالغاء ت�سجيلها يف ال�سجل املبدئي لدائرة الرا�سي والمالك با�سم املتنازع �سده واعادة ت�سجيلها با�سم املتنازعة 

وبالزام املتنازع �سده بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وبرف�ص ماعدا ذلك من طلبات.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6412/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/289 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )62669.5( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : م�ساريع قرقا�ص ملالكها املت�ساحلة �سركة ال�سخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م )�سك�ست لتاأجري 
ال�سيارات - فرع م�ساريع قرقا�ص ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى برجمان برج املكاتب - �سقة 
24 - مول برجمان

املطلوب اإعالنه : 1- حممد خالد �سعيد حممد �سعيد �سوكت - �سفته : منفذ �سده
املنفذ به  املبلغ  اع��اله وال��زام��ك بدفع  امل��ذك��ورة  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  مو�سوع الإع��الن : قد 
وقدره )62669.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  268/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 311 ل�سنة 2019 ا�ستئناف عقاري ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )75005090( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : را�سد يو�سف را�سد بور�سلي
بناية مركز   - ال�سديق  ابوبكر  �سارع   - املرقبات  دي��ره  - منطقة  دب��ي  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:الم��ارات 
 - لل�سرافه  الن�����س��اري  م��ن  ب��ال��ق��رب   - الدارة  مكتب   - الول  ال��ط��اب��ق   - ال��ت��ج��اري  ع��ني  ح��م��ر 

مكاين:3184695546
املطلوب اإعالنه: 1- را�سد �سيف حمرعني - �سفته : منفذ �سده

البالغ  اموالكم اخلا�سة هي عبارة عن ن�سيبكم  بانه مت احلجز على  : نعلنكم  الإع��الن  مو�سوع 
20% من قطعة الر�ص رقم 82 املرقبات وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:565/2022/18 عقاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : . 
طالب العالن :املزايا العقارية - منطقة حرة ذ.م.م - �سفته بالق�سية:مدعي عليه

املطلوب اإعالنه :  2- ال�سرح للمقاولت �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه - جمهول حمل القامة
عليهم  املدعي  وال��زام  بيع  بف�سخ عقد  للمطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
املادية  ال�سرار  عن  والتعوي�ص  درهم   )400.000( وق��دره  مببلغ  املدفوع  الثمن  برد  والت�سامم  بالت�سامن 
والدبية واملعنوية مببلغ )100.000( درهم والتعوي�ص عن الك�سب الفائت مببلغ )27.000( درهم ورد مبلغ 
الت�سجيل العقاري مببلغ )16.000( درهم ومبلغ ال�سيانة ال�سنوية من تاريخ البيع بواقع 13.255 درهم مع 
التام - وحددت لها  ال�سداد  القانونية لجمايل مبلغ املطالبة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى  الفائدة 
جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2022/11/10  ال�ساعة 10.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70608

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:347/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410

مو�سوع الدعوى : املطالبة ببطالن القرار ال�سادر عن اجتماع اجلمعية العمومية للمدعي عليها الثانية املوؤرخ 2021/8/15 بحل 
وت�سفية املدعي عليها الوىل وبطالن القرار ال�سادر عن حم�سر اجتماع الدائنني للمدعي عليها الوىل املوؤرخ 2021/9/12 بتعيني 
م�سفي لل�سركة وانعدام اي اثر لهما مت�سمنه طلب عار�ص بوقف اجراءات التنفيذ التجاري رقم:5610/2021 املقام من املدعي عليها 

الرابعه �سد املدعي عليها الوىل والتنفيذ رقم 596/2022 تنفيذ جتاري والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
اخل�سم املدخل:تريدمك�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - برج توين تاورز - مكتب 2104 - بوكالة املحاميني مع�سومة ال�سايغ - وعدي القزويني
املطلوب اإعالنهما :  1- هكان هولدينجز ليمتد 2- يلدا باه�سي�سي ب�سفتها ال�سخ�سية وب�سفتها الوىل ال�سرعي على الورثة الق�سر 

)كارمني ناز - ديها بريكري - هاكان كوير  -  �سفته : مدعي عليه 
العمومية للمدعي  ال�سادر عن اجتماع اجلمعية  القرار  املطالبة ببطالن  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
عليها الثانية املوؤرخ 2021/8/15 بحل وت�سفية املدعي عليها الوىل وبطالن القرار ال�سادر عن حم�سر اجتماع الدائنني للمدعي 
عليها الوىل املوؤرخ 2021/9/12 بتعيني م�سفي لل�سركة وانعدام اي اثر لهما مت�سمنه طلب عار�ص بوقف اجراءات التنفيذ التجاري 
رقم:5610/2021 املقام من املدعي عليها الرابعه �سد املدعي عليها الوىل والتنفيذ رقم 596/2022 تنفيذ جتاري والر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/11/21  ال�ساعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:638/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248

 wind1  1509  -  wind1( مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ التفاقيات املوؤرخة بتاريخ:2016/10/9 عن وحدات ارقام
 - دره��م   )1.069.650( مببلغ  وامل��ق��در  امل��دف��وع  العربون  مقدم  وا���س��رتداد   1510  -  wind2  1208  wind  1507
ثالثا:حتويل مقدم العربون املدفوع واملقدر مببلغ )1.069.650( درهم ل�سداد باقي الربع وحدات الخرى مع ا�سرتداد الباقي 
ل�سالح املدعي - رابعا:بالزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )2.000.000.00( درهم تعوي�سا عن ال�سرار التي 
حلقت به نتيجة تاأخري املدعي عليها يف اجناز وت�سليم الوحدة العقارية والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستالمها املبلغ 

وحتى متام ال�سداد - خام�سا:الزام املطلوب �سدهم المر بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة.
املدعي:اندري بريوبرازهن�سكي

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى بناية اوبري هوتل - �سقة مكتب رقم 1002
املطلوب اإعالنه :1- �سركة ات�ص بي ان للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة اول بقبول لئحة تعديل الطلبات �سكال - ثانيا:يف املو�سوع احلكم 
ببطالن وف�سخ اتفاقيات بيع و�سراء الوحدات ارقام )1507 - 1509 - 1510 - 1208( وما يرتتب على ذلك من اثار اأهمها 
رد املبالغ املدفوعة من قيمة الوحدات وقدرها اجمال )1.069.650.12( درهم - ثالثا:الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�سروفات 
واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/11/16  ال�ساعة 09.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:65/2022/15 اإجراءات افال�ص 
املنظورة يف:دائرة اإجراءات الفال�ص رقم 263

مو�سوع الدعوى : طلب افتتاح اجراءات افال�ص. 
املدعي:احل�سن للعقارات املحدودة

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع اخلور - �سوق الذهب - بناية اجلولد �سنرت - ال��دور الول - 
مكتب رقم 10 - وميثله:�سمرية عبداهلل علي قرقا�ص

املطلوب اإعالنه :  1- دانه للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها طلب افتتاح اجراءات افال�ص - وحددت 
لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/11/14  ال�ساعة 12.00 م�ساءا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  207/2021/3782 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- ا�سماء خلفان �سليمان حمد  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد �ص.م.ع
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د 
خلزينة  ر�سوم  مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )128296.00(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   - املحكمة.  

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  14186/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000001( وال�سادر عن بنك المارات دبي 
الوطني بقيمة )29.000( درهم واملبلغ الجمايل بالر�سوم )30115(  .

طالب التنفيذ : حمي الدين ميدابرمبيل
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - دي��رة - دبي - �سارع ال مكتوم - مبنى برج ال��رمي - �سقة مكتب 

رقم 302
املطلوب اإعالنه : 1- حممد ابو طارق حممد عبداهلل - �سفته: منفذ �سده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )30115( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  9665/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : 1- و�سع ال�سيغه التنفيذيه على الطلب اعاله 2- الزام املنفذ �سده بان يوؤديا لطالب 
منافذ  كافة  على  بذلك  والتعميم  ال�سفر  من  �سده  املنفذ  منع   -3 دره��م   )115.894.00( مبلغ  التنفيذ 

وخمارج الدوله 4- الزام املنفذ �سده بالر�سوم وامل�ساريف  .
وال�ست�سارات  للمحاماة  ال�سعدي  ي�سلم  مكتب  م��ال��ك  ال�سعدي  اح��م��د  �سالح  ي�سلم   : التنفيذ  ط��ال��ب 

القانونية
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - بناية جمعية ال�سكان و التعمري - الطابق الرابع �سقة 406 

- مكاين رقم 3420591905
املطلوب اإعالنه : 1- عبدالنا�سر علي احلريبي - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : بتاريخ:2022/10/24 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )118.727.00( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  12804/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

بنك  عن  وال�سادر   )000242-000241( رق��م  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
ابوظبي التجاري بقيمة )30000( درهم  .

طالب التنفيذ : عا�سق ازهوفالبيل ان�ساري ازهوفالبيل
عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي - �سارع ال مكتوم

املطلوب اإعالنه : 1- حممد عبداهلل ال�سيد علي احمد - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )30000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ الر�سوم خلزينة 
املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  6098/2022/209 تنفيذ عمايل 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- �سركة كومودور للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي
 جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/احمد حممد ر�سمى حممد دياب
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)131.473( درهم ل�سالح العامل بال�سافة اىل مبلغ وقدره )2.630( درهم ر�سوم تنفيذ 

احلكم ومبلغ قدره )6.763( درهم ر�سوم الدعوى البتدائية ل�سالح املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  14824/2022/253 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة الفرا�سة الكهروميكانيكية ذ.م.م 2- في�سواناتان جريي�ص 

في�سواناتان  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/كلندور ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )93498( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعالن بالن�سر        

 800/2022/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- جورج ميرتي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :متويل - م�ساهمة خا�سة 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى ف�سخ عقد التاأجري التمويلي املوؤرخ 2008/3/25 ومالحقه والزام 
املدعي عليه برد حيازة العقار وت�سليمه للمدعي خاليا من ال�سواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد 
ال��واردة يف �سهادة امللكية وال��زام املدعي عليه ب�سداد مبلغ  اآث��ار و�سطب ا�سارة الج��ارة  وما يرتتب على من 
وقدره )57.289.00( درهم �سبعة وخم�سون الف ومائتان وت�سعة وثمانون درهما قيمة الجارة املتاأخرة غري 
املدفوعة عن الفرتة مابني 2020/8/31 وحتى تاريخ:2021/5/1 وما ي�ستجد من اجرة بواقع 75.000.00 

درهم �سنويا تاريخ الخالء التام والفعلي والتعوي�ص وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2022/11/14 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اعالن بالن�سر        
 1957/2022/11 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ك�سيتيج بانديت ك�سيرتا بال �سارما  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بريان كارلو كالديرون ديال باز 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي 
مبلغا وقدره )2.440.000( مليونان واربعمائة واربعون الف درهما اماراتيا كتعوي�ص جابر عن ال�سرار النف�سية 
واملادية التي حلقت به على النحو ال�سابق تف�سيله مبنت هذه ال�سحيفة - ندب طبيب �سرعي متخ�س�ص ملعاينة 
وال��وق��وف على حاجته جلل�سات عالج  لديه  التي تخلفت  والع��اق��ات  العجز  ون�سبة  وال��وق��وف على ماهية  املدعي 
طبيعي يف ما يخ�ص حركته اجل�سدية من جهة ومن جهة اخرى يف ما يخ�ص اعاقته الذهنية وتقدير عدد تلك 
اجلل�سات وبعد ايداع التقرير وتبعا له احلكم بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن بان يوؤدوا للمدعي تعوي�سا 
جابرا لل�سرر اجل�سدي الذي حلق به مبا يت�سمنه اي�سا من م�ساريف العالج الطبيعي امل�سددة من املدعي ي�ساف 

اىل التعوي�ص اجلابر عن ال�سرار النف�سية واملادية اعاله - الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2022/11/16 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  12884/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع له رقم )992639( وال�سادر عن بارميت �سينغ بار�سوتام 
�سينغ بقيمة )51.515( درهم  .

طالب التنفيذ : �سوبها نيلكامال تيجوانى لل�ساند
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع الحتاد - مبنى بناية ان جي اي - �سقة ط 

7 �سقة 703 بالقرب من حمطة مرتو ديرة �سيتي �سنرت
املطلوب اإعالنه : 1- بارميت �سينغ بار�سوتام �سينغ - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)50000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 70021

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2338/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املطلوب �سده المر ب�سداد مبلغ وقدره )828.726.49( درهم ثمامنائة وثمانية وع�سرون الفا 
و�سبعمائة و�ستة وع�سرون درهم وت�سعة واربعون فل�سا - وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع 

التعوي�ص مببلغ )10000( درهم عما اأ�سابه ا�سرار مادية وادبية الزام املطلوب �سدها المر بامل�ساريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:وليد خالد حممد عي�سى ال علي

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - الحتاد - ابوظبي - �سارع املطار - مبنى ال�سيخة جميلة - �سقة 1006 - بالقرب من م�ست�سفى 
يونيفر�سال - وميثله:فاطمة ح�سن �سليمان احلدبور ال�سحي

املطلوب اإعالنه :  1- علي دروي�ص علي عبداهلل �سريوك  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار 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�سرون الفا و�سبعمائة و�ستة وع�سرون درهم وت�سعة واربعون فل�سا 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة وملا كان تقدم وكانت املحكمة قد اأمرت للمدعية بالفوائد القانونية من تاريخ املطالبة مبا فيه تعوي�سا كافيا لالأخرية 
ا�ستئنافه  او  التظلم المر  اذ ل مربر له، ولكم احلق يف  التعوي�ص  املحكمة طلب  التي حلقتها لذا رف�ست  املادية  عن ال�سرار 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
00000 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:30/2022/76 عر�ص وايداع عمايل 

املنظورة يف:دائرة رئي�ص املحاكم البتدائية رقم 101
مو�سوع الدعوى : املطالبة بايداع 13.000 وعر�سه على املودع له. 

العار�ص:فريتيكروفت لتجارة البيوت الزراعية ومعداتها ولوازمها ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديره - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى افيو �سيتي - �سقة مكتب 

رقم 205-206 مقابل ديرة �سيتي �سنرت - وميثله:ها�سم مالك عبا�ص البلو�سي
املطلوب اإعالنه :  1- �سيد زي�سان حيدر �سيد جماهد ح�سني  -  �سفته : معرو�ص عليه 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بايداع 13.000 وعر�سه  مو�سوع الإع��الن :  قد 
على املودع له.

رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1982/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار المر بالزام املطلوب �سدهما ب�سداد مبلغ وقدره )42001( درهم 
وحتى  ال�سيكات  ا�ستحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  وواح��د  ال��ف  وارب��ع��ون  اثنني 

ال�سداد التام . 
املدعي:الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - دي��رة - دبي - �سارع بني يا�ص - مبنى توين ت��اور - �سقة 14 - 1404 - 
وميثله:مع�سومة ح�سن نا�سر ال�سايغ

املطلوب اإعالنه :  1- ماريو ديزاين �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/9/9 - بالزام 
وواحد  الف  اربعون  اثنني  دره��م   )42001( وق��دره  مبلغ  للمدعيه  يوؤديا  بان  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ستئنافه بح�سب الحوال وفق 

الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

املرجتعة  ال�سيكات   UAQCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000610/ 
اإىل املنفذ �سدهم / �سهاب احمد على ربيعه جندى )يعلن بالن�سر( 

نخطركم من اأنه قد �سدر الإعالن �سدك يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله ل�سالح 
طالب التنفيذ / بنك دبي ال�سالمي 

ومبا اأن طالب التنفيذ املذكور اأعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ، 
ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع 30057 درهم بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف.
تاريخ  من  يوم(   15( خالل  اأعاله  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  اأنت  هذا  مبوجب 
،  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك  اليوم التايل بتبليغكم 

الإجراءات القانونية.  
اأم القيوين االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - علي حممد عبداهلل الظنني النقبي  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004486/ 

اإىل املحكوم عليه : علي حممد عبداهلل الظنني النقبي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ فلورديليزا جرا�سميا اوربانو  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 5776.0 درهم

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

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 70535
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ال�سور الذهبي للتجارة �ص ذ م م  
ال�سكل  605 ملك حممد اقبال بورى - اخلليج التجاري - بردبي -  العنوان : مكتب 
بال�سجل  القيد  رقم   989743  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1619218 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2022/10/27
الوحدة ملراجعة احل�سابات وال�ست�سارات الإدارية - ح�سن املرزوقي  العنوان 
 : هاتف   - املمزر   - دي��رة   - البنا  عبدالرحمن  �سلطان  قا�سم  ملك   706 رق��م  مكتب   :
2979412-04 فاك�ص : 2979413-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13693 بتاريخ 2022/11/9 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

الوحدة ملراجعة احل�سابات وال�ست�سارات الإدارية - ح�سن  ا�سم امل�سفي : 
 - البنا  عبدالرحمن  �سلطان  قا�سم  ملك   706 رق��م  مكتب   : العنوان  املرزوقي 
مبوجب   04-2979413  : فاك�ص   04-2979412  : هاتف   - املمزر   - دي��رة 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
لت�سفية ال�سور الذهبي للتجارة �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/10/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/27 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
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جاء ذلك يف ندوة ملجلة “النا�سر الأ�سبوعي” التي 
املجلة  دخول  مع  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  نظمتها 
ال�41  ال����دورة  عامها اخل��ام�����ص، وب��ال��ت��زام��ن م��ع 
ال�ساعر  اأداره��ا  للكتاب،  ال��دويل  ال�سارقة  ملعر�ص 
ع��ل��ي ال��ع��ام��ري، م��دي��ر حت��ري��ر امل��ج��ل��ة، و�سارك 
والدكتور  �ساهني،  طلعت  الدكتور  م��ن  ك��ل  فيها 
الأدري�سي،  مزوار  والدكتور  �سعدون،  عبدالهادي 

والدكتور هاتف اجلنابي.
وقدم العامري �سيوف الندوة بعر�ص مقتطفات 
الرتجمة،  واإجن��ازات��ه��م يف  ال��ذات��ي��ة  �سريهم  م��ن 
عليها  ال��رد  امل�ساركون  ت��ن��اوب  اأ�سئلة  ع��دة  وط��رح 
وحت����دث����وا ح����ول جت���ارب���ه���م ال���ت���ي ج�����س��دت تنوع 
�سروطها  واختالف  الرتجمة  ونظريات  مدار�ص 
ت��ب��ع��ا خل�����س��و���س��ي��ات وط��ب��ي��ع��ة ال��ل��غ��ات الأخ�����رى 

وخمزونها الثقايف.

الرتجمة �سرورة ل ت�سلية
الدكتور  وامل���رتج���م  ال�����س��اع��ر  وا���س��ت��ه��ل احل��دي��ث 
طلعت �ساهني الذي يرتجم عن الإ�سبانية، وركز 
يف حديثه على رائعة الأديب الإ�سباين ميغيل دي 
ثريبانت�ص، “دون كيخوتي” الذي اأوهم ال�سلطات 
اأثناء كتابته لها اأنها مرتجمة، ليحمي نف�سه من 
�سائدة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وال��رق��اب��ة  التفتي�ص  حم��اك��م 
الإ�سبان  ل��دى  حم�سوباً  عمله  فظل  ع�����س��ره،  يف 
اللغات  اإىل  ت��رج��م  اأن  اإىل  الت�سلية  ك��ت��ب  ع��ل��ى 
الأوروبية واكت�سب اأهميته العاملية بعد الرتجمة 
واأب��رزت قيمته الأدبية  التي �سلطت ال�سوء عليه 

الإ�ستثنائية.

واأ�ساف �ساهني اأن املرتجم ل يتعب يف عمله من 
اأجل الت�سلية،

 لأن مهمة الرتجمة ودوره��ا الأ�سا�سي تتمثل يف 
نقل ثقافة اإىل اأخرى،

الذين  اأخطاء املرتجمني   وعر�ص مناذج لبع�ص 
ال��ن�����ص مبا  ن��ق��ل  ال��ت��دخ��ل يف  ي��ج��ي��زون لأنف�سهم 
التي  الأخالقية  يتفق مع تف�سيالتهم واحل��دود 

ي�سقطونها على الن�ص.

ال��رتج��م��ات ال�����س��ي��ئ��ة ت��ظ��ه��ر ال��رتج��م��ات 
اجليدة

وبدوره اأ�سار املرتجم العراقي عبدالهادي �سعدون 
اإىل اأن الكثري من الأدب��اء العرب الذين يعي�سون 
العربية  اإىل  ال��رتج��م��ة  يف  ���س��اه��م��وا  اأوروب������ا  يف 

ونقلوا بع�ص الكتب العربية اإىل اللغات الأخرى، 
ون�����س��ح ك��ل ع��رب��ي مثقف ل��دي��ه ل��غ��ة اأج��ن��ب��ي��ة اأن 
وجود  اأن  اإىل  لفتا  الأ�سلية،  لغته  اإىل  يرتجم 
بع�ص الرتجمات ال�سيئة ل ي�سر بقدر ما يظهر 

الرتجمات الأخرى اجليدة .

مل تكن ع�سورًا مظلمة اإل يف نظر الغرب
اأما املرتجم والأكادميي املغربي مزوار الأدري�سي 
للرتجمة،  العربي  التنظري  ج��ذور  ع��ن  فتحدث 
ل�سان  اإىل ما ورد حولها على  ال��ع��ودة  من خ��الل 
الع�سور  بع�ص  واأن  احل��ي��وان،  كتاب  يف  اجلاحظ 
املظلمة  بالع�سور  الغربية  املركزية  ت�سفها  التي 
ك��ان��ت ف����رتات ازده�����ار ح�����س��اري يف ب���الد العرب 

وغريها من بلدان ال�سرق.

ل خوف من ف�سيلة الختالف
وكان اآخر املتحدثني يف اجلل�سة ال�ساعر واملرتجم 
ال��ذي حتدث عن رحلته  الدكتور هاتف اجلنابي 
مع ترجمة الأدب وال�سعر البولندي اإىل الثقافة 
ب��ول��ن��دا منذ  اإىل  امل��ب��ك��ر  و���س��ول��ه  واأن  ال��ع��رب��ي��ة، 
منت�سف ال�سبعينيات من القرن املا�سي �ساعده يف 
التعرف على اأدباء و�سعراء بولندا وعقد �سداقات 

وتناق�ص معهم ب�ساأن ترجماته لكتبهم.
واأو����س���ح اأن ال��درا���س��ات ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة حول 
وبالإمكان  من�سورة  اأ�سبحت  الرتجمة  نظريات 
دون  وامل��ج��الت  الكتب  يف  اإل��ي��ه��ا  الباحثني  ع���ودة 
لأن طبيعة  الخ����ت����الف،  ف�����س��ي��ل��ة  م���ن  اخل�����س��ي��ة 
وهناك  الأ�سئلة،  بطرح  تت�سل  نف�سها  الرتجمة 
اأو حم�����اور، لأن  م���ن ي��ع��ت��رب امل���رتج���م م��ف��او���ص 

قرابة من نوع ما تبقى بني املرتجم وبني الأفكار 
و�سيطاُ  املرتجم كذلك  التي جتعل من  الأخ��رى 

يعزز التالقي بني الثقافات.

درا�سات و�سهادات امل�ساركني موثقة يف كتاب
قت  وثنّ ل��ل��ك��ت��اب  ال�������س���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
للم�ساركني  �سخ�سية  �سهادات  مع  ال��ن��دوة  اأوراق 
“قرابة  ب��ع��ن��وان  الهيئة  اأ���س��درت��ه  ك��ت��اب  يف  فيها 
ي�سم �سبع درا�سات و�سبع �سهادات،  الأبجديات”، 
الثاين  ج��زئ��ه��ا  يف  لت�ست�سيف  ال��ن��دوة  وت�ستمر 
ثالثة مرتجمني اآخرين، �سمن فعاليات معر�ص 
ال�سارقة الدويل للكتاب الذي يتوا�سل حتت �سعار 
حتى  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  يف  للعامل”،  “كلمة 

13 نوفمرب اجلاري.

يف ندوة فتحت ملف الرتجمة احتفاًء بدخول النا�سر الأ�سبوعي عامها اخلام�ص

مرتجمون ونقاد يف ال�ضارقة الدويل للكتاب: الرتجمة اإبداع يعتمد 
على ثقافة املرتجم وخربته يف مقاربة ن�س الآخر

•• ال�شارقة-الفجر:

الدكتورة  ال��ذات  وتطوير  الب�سرية  التنمية  ا�ست�سارية  اأك��دت 
متكاملة  منظومة  تعد  النف�سية  ال�سحة  اأن  م�سطفى،  وف��اء 
من اخل�سائ�ص النف�سية والجتماعية بالدرجة الأوىل، لأنها 
تعتمد على التكيف والتاأقلم مع البيئة الداخلية واخلارجية 
املجتمع  مع  بها  يتفاعل  قيم  وتعليم  للتعلم  الإن�سان  وقابلية 

حتى يكون قادراً على العمل والإجناز والإنتاج باإتقان.
“ال�سحة  ب��ع��ن��وان  جل�سة  خ���الل  م�����س��ط��ف��ى،  وف����اء  وك�����س��ف��ت 

معر�ص  فعاليات  �سمن  عقدت  ال�سعيدة”  لالأ�سرة  النف�سية 
ال�سارقة الدويل للكتاب يف دورته ال� 41، اأن الكتئاب يحل يف 
املركز الأول لأمرا�ص �سكان العامل ب�سبب انت�سار التكنولوجيا 
مبا خلقته من عزلة واغرتاب، لفتة اإىل اأن %75 من اأطفال 
اليوم يعي�سون يف العامل الفرتا�سي اأكرث من 4 �ساعات يومياً.

ال�سليمة تقوم على التن�سئة الجتماعية  “اإن الأ�سرة  وقالت: 
واكت�ساب الفرد ملفاهيمه ال�سحيحة والتقاليد واللغة واأ�سلوب 
احلياة ال�سليم، موؤكدة اأن التن�سئة ال�سليمة ت�سب يف م�سلحة 
النمو  �سيئة  النف�سية  البيئة  اأن  والوطن«.واأو�سحت  املجتمع 

تت�سبب يف خلق جيل م�سطرب نف�سياً واجتماعياً، بينما البيئة 
بالتوافق مع  تن�سئة جيل يتمتع  ت�ساهم يف  امل�ستقرة  النف�سية 
بات  الف��رتا���س��ي  ال��ع��امل  اأن  كا�سفة  اآم���ن،  جمتمع  يف  البيئة 
ما  الأط��ف��ال  يق�سي  حيث  الهتمام،  يف  الأوىل  املرتبة  يحتل 
يقارب ثلثي �ساعات اليقظة على و�سائل التوا�سل الجتماعي.

اأولها  اأ�سباب  عدة  اإىل  ذلك  وف��اء م�سطفى  الدكتور  واأرجعت 
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، مب��ا حُت��دث��ه م��ن اآث���ار ب�سبب 
وتبني  الغرباء  مع  والتوا�سل  ال�سعيف  الإلكرتوين  املحتوى 
قيم دخيلة،  ف�ساًل عن خطورة التعر�ص للتنمر الإلكرتوين، 
واإدم���ان الأل��ع��اب الإل��ك��رتون��ي��ة، وع��دم التفريق ب��ني احلقيقة 
اأفكار غريبة كاأبطال خارقني، وم�ساكل �سمنة  واخليال، وزرع 

نتيجة ممار�سة الألعاب الإلكرتونية ل�ساعات طويلة.
العنف  ان��ت�����س��ار  يف  ي��ت��م��ث��ل  ال���ث���اين  ال�����س��ب��ب  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
العنف  اأن  منها  حم��اور  عدة  ي�سمل  حيث  التوا�سل،  و�سعوبة 
قلة احلوار وال�سعور  واأي�ساً  الأ�سرة واملجتمع،  الأ�سري يدمر 
بالغرتاب، و�سعف الروابط الأ�سرية، وعدم الن�سج والتزان 
واإ�سدار  التوا�سل،  و�سعوبة  ال�سغوط  من  واملعاناة  النف�سي، 
الأحكام ال�سريعة، وتقليد ال�سلوكيات املنحرفة، وعدم امل�ساواة 
ال�سبب  اأن  اإىل  الأمني.ولفتت  ال�ستقرار  وع��دم  الأب��ن��اء،  بني 
اأمثلتها:  اأب���رز  وم��ن  امل�ستقرة،  غ��ري  البيئة  يف  يتمثل  الثالث 
القت�سادي،  امل�����س��ت��وى  وت����دين  الج��ت��م��اع��ي،  ال��و���س��ع  ت���دين 
وال�سعور بالنق�ص لعدم تلبية احتياجات الأ�سرة، وعدم التكيف 
مع ظروف املعي�سة، وظروف العمل غري امل�ستقرة، والعي�ص يف 
بيئة عدائية، والتواجد يف مناخ اأ�سري غري داعم، وبيئة العمل 
اخلاطئة  الرتبوية  املمار�سات  اأن  واملُحبطة.وذكرت  املُجهدة 
تاأتي يف املرتبة الرابعة �سمن اأ�سباب انعزال الأطفال، ل�سيما 
مبا ت�سمله من ان�سغال الآباء عن الأبناء والإهمال والتجاهل 
الزائد  واخل���وف  والقلق  ال��زائ��د  والتدليل  والق�سوة  والعنف 

يت�سبب  الأ�سري  العنف  اأن  اإىل  امل�سوؤولية، لفتة  وعدم حتمل 
يف خ��وف الأب��ن��اء م��ن الآب����اء؛ فاحلب واخل���وف ل يجتمعان.
يتابعون  الآب����اء  بع�ص  اأن  م�سطفى  وف���اء  ال��دك��ت��ورة  وذك���رت 
وو�سائل  ال��درد���س��ات  وتطبيقات  ال��ه��ات��ف  ط��ري��ق  ع��ن  الأب��ن��اء 
تربية  يف  اإه��م��اًل ج�سيماً  يعد  وه���ذا  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 
ب�سكل  اأع��م��ال��ه��م  يف  ي��ن��خ��رط��ون  الآب����اء  واأن  ل�سيما  الأولد، 
اأن عمق  م��وؤك��دة  الأب���ن���اء،  وت��رب��ي��ة  الأ���س��رة  كبري على ح�ساب 
عالقة الأب باأولده يدفع الطفل لل�سراحة مع والديه، لكن 
التخويف يدفع بالطفل للعزوف عن م�سارحة اأبويه باأي خطاأ 

يفعله.واأو�سحت اأن تعزيز ال�سحة النف�سية يتم من خالل 6 
حماور رئي�سة هي: �سبط النفعالت، وحل امل�سكالت، والعمل 
والإجناز، ومداومة التعلم، ومواجهة ال�سغوط، وامل�ساهمة يف 
يف  ت�ساهم  لالأ�سرة  النف�سية  ال�سحة  اأن  اإىل  م�سرية  املجتمع، 
�سليمة  وعقلية  نف�سية  ب�سحة  ينعمون  اأ�سوياء  اأبناء  تخريج 
اأن  “من ال�سروري  اإىل املجتمع باأ�سره.وتابعت:  اآثارها  متتد 
ن�ستثمر يف اأبنائنا ونغر�ص فيهم القيم اأكرث مما ن�ستثمر لهم، 
لأننا �سياأتي علينا وقت نندم على كل دقيقة اأ�سعناها يف عدم 

اجللو�ص مع اأبنائنا اأو تعليمهم«.

خالل جل�سة حوارية يف ال�سارقة الدويل للكتاب 2022 

د. وفاء م�ضطفى تقدم 6 ن�ضائح وحلول لتن�ضئة اأطفال اأ�ضوياء نف�ضيًا

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�ساد�ص،  ي��وم��ه  يف  للكتاب  ال���دويل  ال�����س��ارق��ة  معر�ص  �سهد 
ا���س��ت��م��رار ت��ق��دمي ع���دد م��ن ور�����ص ال��ع��م��ل ل��الأط��ف��ال وطلبة 
جديدة  اأ�سياًء  وتعليمهم  مداركهم  تو�سيع  بهدف  امل��دار���ص، 
لي�سوا على علم بها؛ وج��اء من بينها ور�سة عمل عن ن�ساط 

جديد هو “الطباعة بال�سا�سة احلريرية«.
وتقول م�سرفة الن�ساط، اإن الطباعة بال�سا�سة احلريرية هي 
على  للطباعة  ومر�سام  ن�سيجية  م��ادة  فيه  ت�ستخدم  اأ�سلوب 
اأحد الأ�سطح مثل الورق اأو القم�سان اأو املل�سقات اأو الفينيل 
الطباعة  الأطفال كيفية  تعليم  اأو اخل�سب، ويتم من خالله 

لأي ت�سميم يرغبون يف عمله.
الأوىل  تقنيتان؛  فيها  ت�ستخدم  الطباعة  ه��ذه  اأن  واأ���س��اف��ت 
ويف  بال�ستيكية،  األ��واح  با�ستخدام  والثانية  ال��ورق  با�ستخدام 
كل منهما ُنح�سر الألوان ليتم طالئها على اللوح امل�ستخدم 
اللوح  اإم��ا  حتتها  يو�سع  اأن  على  حريرية  قطعة  فيه  واملثبت 
املراد طباعته  ال�سكل  ينعك�ص  بحيث  البال�ستيكي،  اأو  الورقي 
ميكن  ج��دي��د  ن�ساط  ه��ي  التقنية  ه��ذه  اأن  عليها.واأو�سحت 
تعليمه لالأطفال مبنتهى الب�ساطة، بحيث ي�ستطيعون القيام 
الهدف من هذا  اأن  اإىل  الو�سائل، لفتة  باأب�سط  البيت  به يف 
مداركهم  ع  تو�سنّ لالأطفال  جديدة  م��ه��ارات  اإ�سافة  الن�ساط 

وت�ساعدهم على البتكار.

الطباعة بال�ضا�ضة احلريرية.. مهارة جديدة متّكن 
الأطفال من طباعة ت�ضميمات خمتلفة باأب�ضط الو�ضائل

•• ال�شارقة-الفجر:

للكتاب  ال������دويل  ال�������س���ارق���ة  “معر�ص  ���م  ن���ظنّ
“ذاكرة  ب��ع��ن��وان  ث��ق��اف��ي��ة  ن�����دوة   ،”2022
فران،  د.نهى  من  كاًل  فيها  ا�ست�سافت  وفن”، 
ود. جناة مكي، واأدارها الدكتور مني بونعامة، 
مدير اإدارة املحتوى والن�سر ب�”معهد ال�سارقة 
التي  ال�41  ال��دورة  فعاليات  �سمن  للرتاث”، 

ُتقام يف مركز اإك�سبو ال�سارقة.
وج����اءت ال���ن���دوة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ك��ت��اب “ذاكرة 
الفني  ��ه  وح�����سنّ ب�سموليته  ��ق  ي��وثنّ ال���ذي  وفن” 
ذاكرة الفن الت�سكيلي يف دولة الإمارات، والذي 
على  احلا�سلة  ف���ران،  نهى  د.  ��ف��ت��ه  م��وؤلِّ اأك���دت 
هذا  ل  ي�سكنّ اأن  اأرادت  اأنها  الفنون،  يف  دك��ت��وراه 
ال��ك��ت��اب حلقة و���س��ل ب��ني اجل��ي��ل ال��ق��دمي من 
والفنانني  الإم��ارات��ي��ني  الت�سكيلي  ال��ف��ن  رواد 
املعا�سرين، وي�سلط ال�سوء على حياتهم واأبرز 
الرتاث  اإغ��ن��اء  يف  واأث���ره���ا  الفنية  اإجن��ازات��ه��م 

الفني الإماراتي.
ال�سارقة  ل�ِ”معهد  بال�سكر  نهى  د.  ��ه��ت  وت��وجنّ
للفنون  الإم�����������ارات  و”جمعية  للرتاث”، 
اأ�سكر �ساحب  اأن  “اأودنّ  واأ�سافت:  الت�سكيلية”، 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
القا�سمي لأنه الراعي الأول للحركة الت�سكيلية 

يف ال�سارقة«.
ُيعنى  اأن  ب��دنّ  بلد ل  اأي  ت��اري��خ  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
اجلانب  على  وي�سيء  الثقايف  ت��راث��ه  ب��درا���س��ة 
امل�����س��رق م��ن ح�����س��ارت��ه، م�����س��ددة ع��ل��ى اأن “ما 
اأن���ه مي��زج ب��ني الأ�سالة  ��ز ه��ذا العمل ه��و  مي��ينّ
ارتكاز  واحلداثة، وينطلق من الرتاث كنقطة 
للفن املعا�سر ويركز على اجتاهات فنية عديدة 

يف قالب ثقايف نوعي و�سامل«.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت واح�����دة م���ن اأب�����رز رواد 
ي، ع�سو جمعية  الإماراتيني د. جناة مكنّ الفن 

الإمارات للفنون الت�سكيلية: “تنبع اأهمية هذا 
الكتاب من اأنه يوثنّق م�سرية الفن الت�سكيلي يف 
عند  وينتهي  الأوىل،  البدايات  منذ  الإم���ارات 
اإىل  ة  ما�سنّ بحاجة  ونحن  معا�سرين،  فنانني 
بعني  الفن  تتناول  التي  ال��درا���س��ات  ه��ذه  مثل 

التاأمل والتحليل النقدي«.
ه بخال�ص المتنان والعرفان  واأ�سافت: “اأتوجنّ
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
واملوؤ�س�سات  للفن  دعمه  على  القا�سمي  حممد 
مثل  الفنية،  املعار�ص  واإن  ال�سارقة،  يف  الفنية 

على  مهمة  اإ���س��اءة  متثنّل  ال�سارقة”،  “بينايل 
والعامل  الإم������ارات  دول����ة  يف  الت�سكيلي  ال��ف��ن 
�سبكة  لإن�ساء  رئي�سياً  م�سدراً  وت��ع��دنّ  العربي، 
من  والننّهل  اأجانب  فنانني  مع  متينة  عالقات 

جتاربهم واأ�ساليبهم الفنية«.
ال�سامل،  ال��ف��ن��ي  ال��ع��م��ل  ه����ذا  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 
ويحلنّل  وي�����س��رد  ي��وث��ق  ف�سلني،  ي��ق��ع يف  ال���ذي 
الفنانني  نخبة من  وحياة  فنية جتارب  بروؤية 
رائ��دة يف  ب�سمات  لهم  كان  الذين  الإماراتيني 

اإثراء الثقافة الإن�سانية.

ذاكرة وفن… اإ�ساءات على تاريخ الفن الت�سكيلي الإماراتي

د. نهى فران: �ضلطان بن حممد القا�ضمي 
هو الراعي الأول للحركة الت�ضكيلية يف ال�ضارقة

•• ال�شارقة-الفجر:

املرتجم  ثقافة  اأن  على  عرب  مرتجمني   4 اأجمع 
وخربته تلعب دورًا كبريًا يف نقل روح الن�ص الأ�سلي 
يف  تلقيه  وي�سهل  م�سمونه  على  يحافظ  باأ�سلوب 
بيئة اللغة التي ُترجم اإليها، واأكدوا اأن الرتجمة 
فعل ح�ساري يعزز من التالقح بني ثقافات ال�سعوب 
الآداب  كنوز  املختلفة  لغاتها  واإىل  م��ن  وينقل 

واملعارف التي ترثي الوعي الإن�ساين.
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لعدم الوقوع يف �سراك التالعب والن�سب

»ل تقْل �ضيئًا«..حتذيرات جّدية بخ�ضو�س الثقة الزائدة بني الغرباء
ز يف ال�سيناريو )كتبه مع اأخيه  لهذا كلنّه، ركنّ
على  واللعب  امل�ساعر،  �سحن  على  ماد�ص( 
العواطف وتكثيفها، لتكوين �سورة قريبة 
��ي، ف��ت��ب��ق��ى را�سخة  ال��ت��ل��قنّ حُت����دث ���س��دم��ة 
ب��ع��د ف��ع��ل املُ�������س���اه���دة، ل��ت��ح��ق��ي��ق اجل����دوى 
جنح  والإن�سانية.  والفكرية  ال�سينمائية 
الربع  ب��ال��غ، يف  ���ه  اأننّ ��ى  ح��تنّ امل�سعى،  ه��ذا  يف 
الأخري من الفيلم )97 دقيقة(، بتكثيفه 
القلق  املنعك�سة يف �سعور  العاطفية  ال�سَور 
��ب واخل���وف، وال��رع��ب ال��ذي حدث  وال��رتقنّ
يف امل�سهد الأخري، يف نهاية اأحدثت �سدمة 
الذي  التحذيري،  هدفه  بها  ُك��لِّ��ل  ك��ربى، 
ر���س��م��ه ب��ع��ن��اي��ة ف��ائ��ق��ة ب���امل���راح���ل ك��لنّ��ه��ا يف 

فيلمه.
تافدُرب  كري�ستيان  د  ح��دنّ الأول،  الثلث  يف 
الأ�سا�سية،  ومنطلقاتها  �سخ�سياته  معامل 
نة من 3 اأفراد،  ممثنّلة بعائلة دمناركية ُمكونّ
الأب ْبرُين )مورتن بوريان(، الودود واملُحبنّ 
ينقاد  الذي  ال�سخ�سية  و�سعيف  والهادئ، 
ُكْك(،  �ِسَيام  )�سي�سل  لويز  والأم  ب�سهولة؛ 
التي  والنباتية  عائلتها،  بتفا�سيل  ة  املهتمنّ
ال�سغرية  والطفلة  ف��ق��ط؛  ال�سمك  ت��اأك��ل 
 10 تبلغ  التي  ف��ور���س��رِبغ(،  )ليفا  اأغ��ِن�����ص 
م عنها تفا�سيل كثرية،  اأعوام، والتي مل ُتقدَّ
اأننّها تعي�ص طفولتها كما ينبغي.  با�ستثناء 
والهدوء،  والطبيعة  لل�سفر  حُمبنّة  العائلة 
الإيطالية،  ت��وك�����س��ان��ا  اإىل  ب��رح��ل��ة  ف��ت��ق��وم 
ف  تتعرنّ ه��ن��اك،  ال�����س��اح��رة.  الطبيعة  ذات 
ن��ة م��ن الأب  ع��ل��ى ع��ائ��ل��ة ه��ول��ن��دي��ة، ُم��ك��ونّ
ال�سخ�سية  ذي  فان هويت(،  )ِفْدَيا  باتِرك 
د  م واملُعقنّ بة، اللطيف والقا�سي واملتفهنّ املركنّ
ما  ُيظهر عك�ص  وال��ذي  والكاذب،  واملحتال 
�سموْلأر�ص(،  )كارينا  كارين  والأم  ن؛  ُيبطنّ
ل��روؤى زوجها، فال ترى غري ما  املن�ساعة 
دام�ْسِلف(،  اآِب��ل )ماريو�ص  ي��راه؛ وطفلهما 
 ، واملُحرينّ واخل��ج��ول  نف�سه،  على  املنطوي 

والذي ل يقول �سيئاً.
بني هوؤلء جميعاً، ح�سل توا�سل، اأقلنّه من 
ِقبل العائلة الدمناركية، امل�ستمتعة باأجواء 
بني  واأج��وائ��ه��ا.  اإيطاليا  وبطعام  ال�سيف، 
العائلتني، جرت نقا�سات كثرية عن  اأف��راد 
الهولنديني  تفاهم  منها  املنطقة،  ثقافات 
ال�سويديني،  عك�ص  على  الدمناركيني،  مع 
الإج����ازة،  ان��ت��ه��ت  ث��م  اأخ����رى.  م�سائل  اإىل 
فرتة،  بعد  ب��ل��ده��ا.  اإىل  عائلة  ك��لنّ  وع���ادت 
ت��ل��ق��ت ال��ع��ائ��ل��ة ال���دمن���ارك���ي���ة ر���س��ال��ة من 
العائلة الهولندية، دعتهم فيها اإىل زيارتها 
يف املنطقة الريفية التي ت�سكن فيها. ُتلبنّى 
اأحٌد  كان  ما  اأ�سياء  الدعوة. هناك، حتدث 
منهم يتخينّل حدوثها، ول حتنّى جزء منها: 
ظهرت فو�ساهم، وقلنّة تهذيبهم، وعنفهم. 
اكت�سفوا كذب باتِرك، الذي قال اإننّه طبيب، 
وهو يف الواقع من دون مهنة، لأننّه ل يوؤمن 
ب�سيطة  املعطيات  ه��ذه  ق��ال.  كما  بالعمل، 

اأمام احلقيقة الكربى التي تنك�سف لحقاً، 
لكْن بعد فوات الأوان.

العابرة  ال�سينما  �سيئاً"  ت��ق��ْل  "ل  ��ل  مُي��ثنّ
ة  عدنّ ت�سنيفات  اإط��الق  ي�سهل  ��ه  لأننّ للنوع، 
بالدراما  الرومان�سية  ت��داخ��ل  بعد  عليه، 
لكْن،  بينها.  اتنّ�سل  وما  والإث��ارة،  والرعب 
كفيلم  ت�سنيفه  ميكن  التداخل،  هذا  رغم 
هذا  ُتعطي  ال��ت��ي  العنا�سر  اأن  م��ع  رع���ب، 
��ه حم����دودة، وحم�����س��ورة يف  الت�سنيف ح��قنّ
على  هيمنت  لكننّها  الأخ����ري،  ال�ساعة  رب��ع 
معظم اأجزائه باأثر رجعي، غلب فيه �سعور 
ب��ل حم��اه��ا متاماً،  امل�ساعر،  ب��اق��ي  ال��رع��ب 
العاريني  ال��زوج��ني  رج���م  م�سهد  واأ���س��ب��ح 
لت العائلة املُ�سيفة  حتنّى املوت ثابتاً، وحتونّ
الرعب،  ه��ذا  ل�سناعة  م�سدراً  واللطيفة 
الدمناركية،  العائلة  اإىل  ب�سهولة  املنقول 
تفا�سيله  ع��ا���ص  ال����ذي  املُ�����س��اه��د،  اإىل  ث��م 

حلظة بلحظة.

�سنعه  يف  تافدُرب  كري�ستيان  ذك��اء  انعك�ص 
على  ال�سنعة  كانت  واإن  الرعب،  اأ�سا�سيات 
جعل  ���ه  لأننّ الأ�سا�سية،  �سخ�سياته  ح�ساب 
ن مهزوزاً و�سعيفاً، مل ي�ستطع املقاومة  برُيْ
النطالق  بو�سعه  كان  اإْذ  اأ�سرته،  وحماية 
باتِرك  امل���ج���رم  ت���رك  اأْن  ب��ع��د  ب��ال�����س��ي��ارة، 

خارجها.
امل�����س��وؤوم. يف  اأْن ينتظر م�سريه  اآث��ر  لكننّه   
اأ�سئلة  املُ�ساهد  ط��رح  كلنّها،  اللحظات  ه��ذه 
ك���ه حُم����اوًل  ة، م��ن��ه��ا ���س��ب��ب ع���دم حت���رنّ ع�����دنّ
لي�سا  وك���اري���ن  ب���ات���ِرك  اأْن  رغ����م  ال���ن���ج���اة، 
ُم�����س��لنّ��ح��ني، واآث�����ر ان��ت��ظ��ار امل����وت م���ن دون 
م��ق��اوم��ة، يف ح��ف��رة وا���س��ع��ة، ُت���رم���ى على 
ج�سديهما العاريني )هو وزوجته( حجارة 
دينية  لوحة  ��ه  ك��اأننّ املنظر  لي�سبح  ال��رج��م، 

من الع�سور الو�سطى.
بت�ساوؤلٍت عن  املُ�ساهدة  ي بعد  املُتلقنّ يخرج 
ال����ذي ج��ع��ل الزوجني  ال���داف���ع احل��ق��ي��ق��ي 

احني، يختاران �سحاياهما  الهولندينّني �سفنّ
بعناية فائقة، ثم يقتالنها وي�ستوليان على 
حاجياتها، مع الحتفاظ ب�سورة جماعية 
يتبننّيان طفلها  اأكرث من هذا،  لكلنّ عائلة، 
بعد قطع ل�سانه، كي ل يقول �سيئاً، وهذا 
اإ����س���ق���اٌط و���س��ع��ه ت����اف����دُرب ل��ي��ت��م��ا���س��ى مع 
ال��ط��ف��ل، وُيتبننّى  ُي��ق��ت��ل  ب��ع��ده��ا،  ال��ع��ن��وان. 
وهكذا  اأخ���رى.  عائلة  ا�ستقدام  بعد  اآخ���ر، 

دواليك.
تقْل  "ل  يف  ت����اف����دُرب  ك��ري�����س��ت��ي��ان  م  ي���ق���دنّ
املُعاجلة  طريقة  على  اً  ُمهمنّ در���س��اً  �سيئاً" 
بع�ص  على  ُمعتمداً  الذكية،  ال�سينمائية 
املتعلنّق  ال�سلوكي،  النف�ص  علم  ُمعطيات 
عادة بردة فعل الب�سر، وطريقة اكت�سافهم 
ن عا�ص حياته رجاًل  ذواتهم. ورغم اأن برُيْ
 ، ُمعنينّ جمتمعي  ل�سياق  وف��ق��اً  م�ستقيماً، 
وجد نف�سه مكبوتاً، ُيخبنّئ يف ذاته اأملاً كثرياً. 
باتِرك،  غ��رمي��ه/ج��الده  يف  �سالته  وج���د 
العادية،  ي�سنع حواجز يف حياته  ال��ذي ل 
حتتجنّ  وح��ني  لغريزته.  وف��ق��اً  ف  يت�سرنّ ب��ل 
ي�سرخ  عندما  ال�سلبي،  �سلوكه  على  لويز 
اآِبل، تعك�ص ال�سلوك  يف وجه ابنه/�سحيته 
نف�سه، عندما غ�سبت وخرجت من البيت. 
يف  �سارخة  اآغني�ص  منها  اق��رتب��ت  حينها، 
نباتية،  لأننّها  باتِرك  واجهها  كما  وجهها، 
ما  رغ��م  ال�سمك،  ت��اأك��ل  نف�سه  ال��وق��ت  ويف 
نتيجة  للبيئة،  م�سار  من  ال�سمك  ُي�سبنّبه 

امل�سانع وال�سفن والتحويل.
طاً  خُمطنّ م  ُي��ق��دِّ ت��اف��دُرب  كري�ستيان  ك���اأننّ 
ال����ف����رد، فيعطي  ازدواج������ي������ة  ع����ن  ����اً  ع����امنّ
ل��ب��ات��ِرك/امل��ج��رم ف��ر���س��ة لإظ���ه���ار وجهة 
يتنّ�سح  نظره مهما كانت قا�سية. من هنا، 
د الثقافات والجتاهات ب�سورة اأ�سمل. تعدنّ

اإي�سال  يف  للممثلني  املُ��ه��منّ  الأداء  ���س��اع��د 
�ساعدت  ك���م���ا  امل��ت��ن��اق�����س��ة،  الأح���ا����س���ي�������ص 
يف  ُكْل�سرِتْ  ل�ُسوين  الت�سويرية  املو�سيقى 

واإعطاء  ��ب،  وال��رتقنّ اخل��وف  تعبئة م�ساعر 
الفيلم ُبعداً دينياً، خا�سة اأننّها حتيل، ب�سكل 
م���ا، اإىل اأج����واء امل���وت وال���دم���ار واخل���وف. 
دت على هذا الطرح واآزرته تلك الألوان  واأكنّ
الباهتة يف املنزل وخارجه، في�سعر املُ�ساهد 
اأننّ كري�ستيان تافدُرب مل ي�ستعمل الأ�سواء 
ال�سخ�سيات  م��الم��ح  ُت���ربز  ال��ت��ي  ال��ب��اه��رة 

والف�ساءات التي جتري فيها الأحداث، بل 
تركها على حالها، حمافظاً على �سبابينّتها 
، فهمه  ورمادينّتها. هذا ُمعطى ب�سري ُمهمنّ
مدير الت�سوير يِرْك مولربغ هان�سن جينّداً، 
ج الألوان، لينعك�ص  فعك�سه يف ال�سَور وتدرنّ
مع �سبابية النف�ص الب�سرية، انطالقاً من 

اأ�سرارها ومعانيها املتقلنّبة.

الفل�سفة، كي  اإىل  التعليم بالتحفيز على احلوار والنقا�ص. ي�ستند  اأ�سلوباً ميزج   يعتمد ماَكِرفاي 
اأ�سا�سية،  يحثنّ تالمذته ال�سغار على اإعمال العقل، وفهم الذات والعالقة بالآخر، وهذه الأخرية 
قات، والتالمذة ُيعانون ثقل الذاكرة- فاملدينة ُمقيمة يف تاريخ ُمثقل بحروب ونزاعات وخراب ومتزنّ

ب والنغالق، وبع�سهم يرف�ص املثول اأمام ذاكرة  نون على جلم الغ�سب والتع�سنّ التاريخ، لكننّهم يتمرنّ
التاريخ، فالآخر، بالن�سبة اإليه، قريٌب ولي�ص غريباً.

يح�سل هذا يف "اأفالطون ال�ساب" )2021(، لِن�سا ين �ساِناآن ودْكِلن ماْكغراث، املعرو�ص يف افتتاح 
حقوق  اأف���الم  مهرجان  ب���ريوت،  ل�"كرامة   )2022 الأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر/   4  �  2( ال�6  ال���دورة 
ن  فيتمكنّ منهم،  واح��د  كلنّ  خ�سو�سية  ُي��درك  التالمذة.  مع  توا�سله  يف  فنان  ماَكِرفاي  الإن�سان". 

من بلوغ الأعمق فيهم، عرب الكالم واحل��وار. ل تلقني اإطالقاً. هذا معروف يف الثقافة الغربينّة، 
ة بالرتبية والتعليم. هذا ين�سحب على من يعمل معه اأي�ساً. فلكلنّ تلميٍذ عامٌل، وهذا يجعل  اخلا�سنّ

املُدر�سني/املُدر�سات يتفننّنون يف ابتكار اأف�سل لغة للحوار والتوا�سل.
يع�سق كفن ماَكِرفاي الفل�سفة والتعليم، كع�سقه اإلفي�ص بري�سلي، الذي ُتزينّن �سوٌر له واألعاب متثنّله 
ل التفاهم  غرفة املكتب. يلتقي اأهل التالمذة، فتح�سر النكتة اأحياناً، ما ُي�سيع مناخاً ُمريحاً ُي�سهِّ
الكثرية بني الربوت�ستانت والكاثوليك حتديداً، حا�سٌر يف  اأيرلندا، بحروبها  تاريخ  بني اجلميع. 
ة.  ة اأحياناً. مل�سقات ور�سوم و�سعارات، باأحجاٍم خمتلفة، منت�سرة يف �سوارع واأزقنّ الراهن، بعنٍف وقونّ
رة بال�"درون" )ِن�سا ين �ساِناآن(، تك�سف، يف الوقت  ما ُي�سبه "جدار برلني" يظهر يف لقطات ُم�سونّ

نف�سه، مدينة متتدنّ يف جغرافينّتها الب�سيطة، ويف تاريخها املُ�سبع بالآلم والقلق والدمار.
ور فوتوغرافية، ينتبه بع�سهم اإىل ما فيها من اآثار  التاريخ نف�سه ينفل�ص اأمام التالمذة، عرب �سُ
حرٍب، وهذا البع�ص يعرف راهن مكان تلك الآثار. با�ٌص للمدر�سة ي�سدنّ زقاقاً، فريوي اأ�ستاٌذ حكاية 
تلك اللحظة، املخت�سرة بكون البا�ص حاجزاً حلماية النا�ص ال�سائرين على اأقدامهم من ر�سا�ٍص. 
ور اأخرى، توثِّق ذاك املا�سي، و�سيٌء منه غري بعيد عن راهن التالمذة  �سورة كهذه حُتيل اإىل �سُ
واأهلهم. فاحلرب املزمنة بني الطائفتني امل�سيحيتني نواة تفكرٍي ع�سرينّ يريد للتالمذة )يف بدايات 
ُمراهقتهم( فهمها، واكت�ساف تاأثرياتها، ما يوؤدنّي بهم اإىل اإدراك عواقبها، وبع�ص تلك التاأثريات 

والعواقب ُيناَق�ص يف ال�سف.

»اأفالطون ال�ضاب«.. ب�ضاطة ب�ضرية وعمق اإن�ضاين

اأطلق املخرج الدمناركي كري�ستيان تافدُرب، يف "ل تقْل �سيئًا" )2022(، حتذيرات جّدية بخ�سو�ص 
الثقة الزائدة بني الغرباء، واحلكم على الأفراد انطالقًا من معرفة �سطحية، ورهن م�سري عائالت 
بكاملها ب�سبب قراءات اأو قرارات طائ�سة. حّدد معامل وا�سحة لتبيان نتائج "الثقة" املو�سوعة يف 
درامية،  مبنجزات  التحذيرات  رابطًا  دفعها،  ميكن  التي  ال�سوداء  الفاتورة  وثمن  اخلطاأ،  ال�سخ�ص 
جّردها من ال�سيغة املبا�سرة التي تقتلها. يف الوقت نف�سه، �سوته مرتفٌع جدًا، ونربته ال�سينمائية 
�سراك  يف  الوقوع  ولعدم  اإليها،  للتنّبه  الق�سوة،  درجة  اإىل  املُتلّقي،  على  وحادة  ومت�سابكة  عالية 
خلف  الن�سياع  بدل  العقل  وحتكيم  باطنها،  بدل  الأ�سياء  ظاهر  على  واحلكم  والن�سب  التالعب 

النزوات والأحكام الآنية.

ي�ستحيل اأْن يتغرّي احلم�ص النووي )DNA(، متامًا كا�ستحالة اأْن يتغرّي التاريخ. تعبرٌي ُيقال يف �سّف مدر�سّي، ُي�سرف عليه كفن ماَكِرفاي، مدير 
الأيرلندية. بلفا�ست  �سمايل  يف  "اأْردوين"،  مدينة  يف  لل�سبيان"،  املقّد�ص  ال�سليب  "مدر�سة 
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درا�ضة تزعم اأن مكمالت فيتامني »د« ل 
ت�ضاعد كبار ال�ضن على جتنب ك�ضور العظام!

ي�ساعد  يوميا ل  )د(  فيتامني  تناول مكمالت  اأن  اإىل  درا�سة كربى  ت�سري 
من  �سنوات  م��ع  يتناق�ص  م��ا  وه��و   - العظام  ك�سور  جتنب  على  ال�سخ�ص 
كلية  بقيادة  الباحثون  ووج��د  ذل��ك.  خ��الف  قالت  التي  الطبية  الن�سائح 
اأن الأ�سخا�ص الذين  الطب بجامعة هارفارد يف بو�سطن، ما�سات�سو�ست�ص، 
من  العظام  بك�سور  لالإ�سابة  عر�سة  اأق��ل  يكونوا  مل  املكمالت  ا�ستخدموا 
اأولئك الذين مل يفعلوا ذلك. وتتعار�ص نتائجهم مع �سنوات من مطالبة 
الكال�سيوم  امت�سا�ص  يف  للم�ساعدة  الأق��را���ص  بتناول  املر�سى  الأط��ب��اء 
ُن�سرت م��وؤخ��را يف جملة نيو  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة -  ال��ع��ظ��ام.  وج��ن��دت  وتقوية 

اإنغالند الطبية - 26 األف م�سارك من عامة ال�سكان.
)د(،  فيتامني  نق�ص  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  على  الأم���ر  يقت�سر  ومل 
لكن  بالك�سور.  الإ�سابة  خلطر  املعر�سني  اأو  العظام،  كثافة  انخفا�ص  اأو 
اعتباره  ميكن  م��ا  لديهم  امل�����س��ارك��ني  م��ن  الآلف  اأن  ك�سفت  الخ��ت��ب��ارات 
م�ستويات منخف�سة اأو غري كافية من فيتامني )د( عندما بداأت الدرا�سة.

ومت تق�سيم امل�ساركني تقريبا بالت�ساوي ح�سب اجلن�ص مبتو�سط   عمر 67 
عاما. وتناول ن�سفهم مكمالت حتتوي على ما ي�سل اإىل 800 وحدة دولية 
)IUs( من فيتامني )د( - وهو احلد الأعلى من املدخول اليومي املو�سى 
به. ومت اإعطاء الباقي دواء وهميا. واأظهرت النتائج عدم وجود اختالف يف 
عدد الك�سور امل�سجلة يف اأي من املجموعتني. ومن بني اأولئك الذين ح�سلوا 
على فيتامني )د(، كان 769 من اأ�سل 12927 م�ساركا يعانون من ك�سور 
- اأي ما يعادل �ستة باملائة. وبالن�سبة لأولئك الذين تلقوا العالج الوهمي، 

اأ�سيب 782 من 12944 بك�سور - �ستة باملائة اأي�سا.
ومت ت�سجيل ك�سور يف احلو�ص والر�سغ والوركني ويف مناطق اأخرى.

وتعد الدرا�سة اأول جتربة مع�ساة ذات �سواهد كبرية للتحقيق يف تاأثريات 
اأن ت�ساعد يف  اأحدث �سربة لالقرتاحات التي ميكن  فيتامني )د(، ومتثل 
تقوية العظام لدى البالغني الأ�سحاء. ويف البداية، كان الباحثون - الذين 
مت متويلهم من قبل احلكومة - يهدفون اإىل التحقق من املدخول الأمثل 
الوطنية  الأكادميية  طلبت   ،2011 ع��ام  ومنذ  يوميا.  )د(  فيتامني  من 
للطب - التي اأ�سبحت الآن املعاهد الوطنية لل�سحة - من النا�ص احل�سول 
على ما ي�سل اإىل 800 وحدة دولية يوميا للم�ساعدة يف منع ك�سور العظام. 
 )CDC( منها  وال��وق��اي��ة  الأم��را���ص  على  ال�سيطرة  م��راك��ز  اأو���س��ت  كما 
كامينغز،  �ستيفن  الدكتور  وقال  العظام.  �سحة  يف  للم�ساعدة  د  بفيتامني 
اأحد كبار خرباء ه�سا�سة العظام يف جامعة كاليفورنيا، �سان فران�سي�سكو، 
اإليها يجب  تو�سلت  التي  النتائج  اإن  ال�سحيفة،  ن�سرته  افتتاحي  يف مقال 
اأن  ميكن  وحدها  )د(  فيتامني  مكمالت  اأن  مفادها  فكرة  اأي  "تهدم''  اأن 
التو�سية  التوقف عن  "يجب على مقدمي اخلدمة  الك�سور. وق��ال:  متنع 
مكمالت  تناول  عن  التوقف  النا�ص  على  ويجب  )د(،  فيتامني  مبكمالت 

فيتامني )د( للوقاية من الأمرا�ص الرئي�سية اأو اإطالة العمر".
كانت  اإذا  ما  ح��ول  مت�ساربة  املتتالية  الدرا�سات  كانت  ال�سنني،  مر  وعلى 
املكمالت مفيدة - مع ف�سل العديد يف اإظهار ما اإذا كان فيتامني )د( مفيدا 
العينة  حجم  ب�سبب  موثوقة  الأخ��رية  والدرا�سة  العظام.  ل�سحة  بالفعل 
الكبري واللتزام العايل بني امل�ساركني. لكنها ل تظهر ما اإذا كان الأ�سخا�ص 

الذين يعانون من نق�ص يف فيتامني )د( ي�ستفيدون من احلبوب.

الوبرا. و�سع  يف  وابنه  برع  الذي  اليطايل  املو�سيقي  هو  • من 
55 عاما  1660 وتوفى عن  ولد عام  ال��ذي  �سكارلتي  ال�سندرو  هو 
اوب���را ث��م اكمل ابنه   100 اك��رث م��ن  اي��ط��ايل و�سع  م��وؤل��ف مو�سيقي 

دومينيقوا امل�سوار حتى عام 1757 ومات عن عمر يقارب 72 عاما.
؟ الفلني  ي�سنع  •مما 

الفلني ي�سنع من حلاء نوع من ا�سجار البلوط وهو بلوط الفلني حيث 
يتم تق�سريه و�سناعة الفلني منه وهو يتميز بانه خفيف جدا ومقاوم 

للماء اي ان املاء لينفذ منه
النيرتوجني؟ مكت�سف  هو  • من 

عام  النيرتوجني  اكت�سف  ا�سكتلندي  كيميائي  رذرف����ورد  دان��ي��ال  ه��و 
.  1772

الت�سمم. اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ص  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  •هل 
الرطبة. الأماكن  يف  البقاء  وُتف�سل  الإطالق  على  الغابات  يف  تعي�ص  ل  الغابات  ِقطط  اأن  تعلم  • هل 

العمالق. ار  احلَبنّ حيوان  هو  العامل  يف  عيون  اأكرب  �ساحب  اأن  تعلم  • هل 
الإن�سان. على  بالفائدة  يعود  مما  غذائها  يف  الَقواِر�ص  على  تعتمد  الغابات  ِقطط  اأن  تعلم  • هل 

فمه. من  ل�سانه  باإخراج  يقوم  اأن  ي�ستطيع  ل  التم�ساح  اأن  تعلم  • هل 
امل�سرية. املقابر  يف  وو�سعها  قدمياً  حتنيطها  مَتنّ  قد  الغابات  ِقطط  اأن  تعلم  • هل 

والق�سدة  والزبدة  البي�ص  و�سفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�سمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  •هل 
النمو  عملية  يعوق  ونق�سه  الطفل  لنمو  لزم  والكمرثى  واجل��زر  الأوراق  طويلة  ال�سفراء  واخل�����س��روات 

والفراط يف تناوله ي�سبب �سغطا متزايد يف 
الدماغ ودوار و�سداع وت�ساقط ال�سعر وي�سقق اجللد وال�سفاه ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�سل.

يوؤدنّي  ونق�سه  الدموية  الدورة  وتنظيم  الكل�ص  وي�ساهم يف  للج�سم  عنه  : حيوي ول غنى   2 ج  • فيتامني 
اىل مر�ص ال�سقربوط والنزلت ال�سدرية على اأنواعها.

• هل تعلم اأن الفواكه كافة وبالأخ�ص احلم�سيات والطماطم )البندورة( حتوي كمينّة كبرية من فيتامني 
ل اأكل اخل�سروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني. ج ويف�سنّ

يرتاوح  النا�ص  من  باملائة    95 واأن  درجة   130 ذكائه  حا�سل  يتجاوز  املوهوب  ال�سخ�ص  اأن  تعلم  • هل 
لني فيرتاوح ذكائهم ما بني 50 70 درجة والبله ما بني  حا�سل ذكائهم بني 70 – 130 درجة اأما املغفنّ

درجة.  20 عن  ذكائه  درجة  تقل  الذي  املعتوه  واأخريا  درجة   50  -  20

احلمامة البي�ضاء
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م�سروب التوت
حديثة  درا���س��ة  ك�سفت 
اأع���������ده���������ا ب�����اح�����ث�����ون 
ري������دجن  ج����ام����ع����ة  يف 
الربيطانية؛ اإن اأطفال 
البتدائية  امل���رح���ل���ة 
يوؤدون الواجبات بدقة 
تناهز  اأك����رب  و���س��رع��ة 
%10 حني يتناولون 

م�سروبات التوت.
واأو�سحت الدرا�سة اأن 
ي��ح��ت��وي على  ال���ت���وت 
مركبات الفالفونويد، 
فوائد  ب���ع���دة  وي����ع����ود 
مثل  اجل���������س����م،  ع���ل���ى 
م���ق���اوم���ة الأك���������س����دة، 

ا له تاأثري اإيجابي يف اجلانب املعريف للطفل، بح�سب قناة "�سكاي  لكنه اأي�سً
نيوز" العربية.

اإىل عدد من  ينتبهوا  اأن  ُطلب منهم  الأطفال  ع��دًدا من  الدرا�سة  و�سملت 
الإ�سارات على �سا�سة احلا�سوب وال�سغط على الزر الذي يدل على اجتاهها، 
اأف�سل من  ب��اأداء  التوت امتازوا  الذين �سربوا ع�سري  اأن الأطفال  ووجدت 

غريهم.
ويقول الربوفي�سور كلري وليامز اأحد معدي الدرا�سة اإنه بذلك جرى لأول 

مرة اكت�ساف تاأثري مركبات الفالفونويد يف الإدراك املعريف لالأطفال.

وقفت جمموعة كبرية من احلمام للتقاط احلب من على الر�ص وقد ان�سغلن متاما بذلك فجاءت حمامة 
بي�ساء جميلة ت�سرخ عليهم وتقول يا ويلكن لقد وقفنت على �سبكة ال�سياد املاكر فلو جاء الآن و�سحبها لوقعنت 
كلكن فيها فاأ�سرعت احلمامات وطارت من طارت وا�ستبكت خيوط ال�سبكة مع ارجل بع�سهن وقد اخذن فرتة 
حتى ا�ستطعن الطريان ومل يبق غري واحدة اأخذت حتاول الهروب من ال�سبكة لكن ل حمال، حتى جاء ال�سياد 
فنظر فوجدها وحدها يف ال�سبكة وقال .. حمامة واحدة فقط ايتها املاكرات وماذا �ساأفعل بواحدة .. فرتكها 

وذهب رمبا ياأتي غريها فواحدة ل تكفي .
عندما ذهب ال�سياد قالت احلمامة لزميالتها ل تقفن هكذا هيا فلنحمل ال�سبكة ونطري بها ملكان اآخر حتى 
نزلن يف  الخ��رى حتى  اطرافها وفيها احلمامة  ال�سبكة من  ننقذ �سديقتنا، فنزلت احلمامات وقمن بحمل 
مكان اآخر يقع فيه جحر احد الفئران وهو �سديق لهن ونادين عليه فخرج وقام بواجبه واطلق �سراح احلمامة 
ال�سرية .. بعدها وقفن ي�سحكن فقالت احداهن اعرف اين يوجد ال�سياد الن هيا فلنحمل ال�سبكة ونطري بها 
ونلقيها عليه .. �سحك اجلميع وقمن بحمل ال�سبكة والطريان بها وعلى اطراف البحرية القني ال�سبكة لتنزل 
فوق راأ�ص ال�سياد الذي فوجيء بنف�سه ا�سري �سبكته واحلمامات تطري فوق راأ�سه يهدلن ويغنني فغ�سب وهاج 

وقال انا املخطىء لو اخذت ال�سبكة و�سديقتكن فيها لكننت الآن باكيات ايها احلمامات املخادعات . 

34 عامال  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  ف��ري��ق دويل  در�����ص 
اأمرا�ص  من  نوعا   23 ل�  اخلطر  عوامل  من 
ال�����س��رط��ان، وح�����ددوا م�����س��اه��م��ة ك���ل م��ن��ه��ا يف 

الوفيات و�سوء ال�سحة.
اأن هذه  اإىل   The Lancet وت�سري جملة 
 Global الدرا�سة اأجريت كجزء من برنامج

.)Burden of Disease )GBD
وال�سرطان هو اأحد الأ�سباب الرئي�سية للوفاة 
يف العامل، حيث وفقا لبيانات منظمة ال�سحة 
 2020 ع���ام  يف  ال�����س��رط��ان  ت�سبب  ال��ع��امل��ي��ة، 
ب��وف��اة ح��وايل 10 ماليني 
اإن�����س��ان )ال��وف��ي��ات من 
ج��م��ي��ع الأ����س���ب���اب 

الأخرى اأقل من 60 مليونا(.
الباحثون  ن�سب   ،GBD بيانات  وبا�ستخدام 
منهم   ،2019 ع��ام  يف  وف��اة  مليون   4.45
2.88 مليون رجال )50.6 باملئة(، و1،58 
العوامل  34 من  اإىل  باملئة(،  ام��راأة )36.3 
الكحولية،  امل�سروبات  )التدخني،  ال�سلوكية 

اجلن�ص غري املحمي و�سوء التغذية وغريها.
واأن 36.9 باملئة من حالت الوفاة كان ب�سبب 
الهوائية  ال�سعب  اأو  الهوائية  الق�سبات  اأورام 
ب�سبب  الرجال  الوفيات بني  واأن  الرئتني.  اأو 
 13.3( ك��ان��ت  وامل�ستقيم  ال��ق��ول��ون  �سرطان 
 6.6( وامل��ع��دة  باملئة(   9.7( وامل���ريء  باملئة( 
الرحم  عنق  �سرطان  ب�سبب  والن�ساء  باملئة(، 

 15.8( الأم��ع��اء  باملئة9(و�سرطان   17.9(
باملئة( والثدي )11 باملئة(.

املبكرة  الوفيات  الباحثني،  حل�سابات  ووف��ق��ا 
ب��ني ال���رج���ال اأك����رث م��ن ال��ن�����س��اء، وذل����ك لأن 
الرجال يدخنون وي�سربون الكحول اأكرث من 
اأن الرجال  ال�سبب الآخ��ر هو  اأن  الن�ساء. كما 
اإىل  اأماكن معينة يتعر�سون فيها  يعملون يف 

مواد م�سرطنة.
ال��درا���س��ة هي  اأن ه���ذه  اإىل  الإ����س���ارة  وجت����در 
ع��وام��ل اخلطر  ت��اأث��ري  ت��در���ص  ال��ت��ي  الأوىل، 
والوطني،  والإق��ل��ي��م��ي  العاملي  امل�ستوى  على 
مبرور  اجلن�سني  ول��ك��ال  العمرية  ال��ف��ئ��ات  يف 

الوقت.

اأكرث من ثلث وفيات ال�ضرطان مرتبطة بالتدخني والعادات ال�ضيئة الأخرى
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