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درا�سة تك�سف فائدة �سحرية للفطور الد�سم
يف  للتحكم  �أف�ضل  �لد�ضمة  �لإفطار  وجبات  �أن  حديثة  در��ضة  �أك��دت 
�حلر�رية  �ل�ضعر�ت  يحرقون  �لنا�س  ب��اأن  �لدر��ضة  و�أف���ادت  �ل�ضهية، 
ذ�تها، �أيا كان توقيت تناول �لوجبة �لرئي�ضية خالل �ليوم. فهل فعال 

تتقل�س �ل�ضهية، عقب تناول �لفرد وجبة د�ضمة �ضباحا؟
�لتي  �ل�ضهية  م�ضتويات  يف  يتمثل  �لدر��ضة،  وفق  �لرئي�س  �لختالف 
ميكن لالإن�ضان �حلّد منها و�لتحكم بها من خالل فطور �ضحي د�ضم، 
لأن �ضهية �لإن�ضان تنخف�س ب�ضكل ملحوظ بعد �حل�ضول على وجبة 
غنية بكل �لعنا�ضر �لتي يحتاجها �جل�ضم بكمية كافية منذ �ل�ضباح، 
غذ�ئي  بنظام  �لل��ت��ز�م  على  وي�ضاعد  ب��اجل��وع  �ل�ضعور  يخفف  مم��ا 
�ضحي بقية �ليوم.وقالت خبرية �لتغذية �لعالجية حنني �ل�ضامل �إن 
�لدم  يف  �ل�ضكر  م�ضتوى  �ضبط  من  متكن  د�ضمة  �إفطار  وجبة  تناول 
و�لأن�ضولني مما يقلل �ل�ضهية، ويحد من ��ضتهاء �حللويات على مد�ر 
�ليوم، معتربة �أن هذه �لدر��ضة تدعم �ملقولة �لتى تقول "�إفطر ملكا 
�لإيقاع  بهذ�  �لطعام  فتناول  �لفقر�ء"،  ع�ضاء  وتع�ضى  �أم��ري�  وتغدى 

يكون متالئما مع وترية �ل�ضاعة �لبيولوجية للج�ضم.
�أن هناك نوعان من �لنا�س، من يهملون متاما  وبينت حنني �ل�ضامل 
وجبة �لفطور وين�ضغلون بالعمل وغريه، مما ينتج عنه هبوط حاد يف 
م�ضتوى �ضكر �لدم، وهذ� ما يجعلهم يقعون يف �لنهم ويتناولون كميات 
من �ل�ضعر�ت �حلر�رية �لتي تفوق �حتياجاتهم �ليومية، وهناك �لنوع 
�لآخر من �لنا�س ممن ي�ضتبدلون فطور �ل�ضباح بوجبات خفيفة مثل 
قهوة مع قطعة "كيك" �أو �ضكولتة �أو غريه، وهي من �أ�ضوء �لأنو�ع 

�لغذ�ئية �لتي نك�ضر عن طريقها �ضيامنا بعد �ضاعات نوم طويلة.

رفع الأثقال وخطر الوفاة مبكرا.. درا�سة تقلب املوازين
�لربيطانية  �ملجلة  يف  نتائجها  ن�ضرت  حديثة  طبية  در����ض��ة  ك�ضفت 
للطب �لريا�ضي، �لعالقة بني ريا�ضة رفع �لأثقال و�لوفيات �مل�ضجلة 
�أن  بانتظام ميكن  �لأث��ق��ال  رف��ع  �إن  �ل��در����ض��ة،  وقالت  �ضن مبكرة.  يف 
يقلل من خطر وفاة �لنا�س مبكر�، ح�ضبما نقلت �ضبكة "�ضكاي نيوز" 
�لربيطانية. ووفق �لدر��ضة، فاإن �لبالغني �لذين كانو� ميار�ضون رفع 
�لأ�ضباب  جميع  عن  �لناجمة  �لوفيات  خماطر  لديهم  قلت  �لأثقال، 
بن�ضبة 9 باملئة. و�ضارك يف �لدر��ضة �لتي �أجر�ها �أكادمييون يف �ملعهد 
ماريالند،  ب��ولي��ة  بروكفيل  �ملتحدة  ب��ال��ولي��ات  لل�ضرطان  �لوطني 
يف  �مل�ضاركون  وقدم  عاما.   71 �أعمارهم  متو�ضط  بالغ،  �ألف   100
�لدر��ضة معلومات عن ممار�ضتهم رفع �لأثقال و�أي مترينات ريا�ضية 
�أخرى يقومون مبمار�ضتها. و�أفاد حو�يل 23 باملئة باأنهم ل يقومون 
برفع �لأثقال، بينما قالت ن�ضبة 16 باملئة باأنهم يقومون بذلك على 
نحو منتظم مرة و�حدة �إىل 6 مر�ت يف �لأ�ضبوع. وبعد متابعتهم على 
مد�ر 6 �ضنو�ت و6 �ضهور، وجدت �لدر��ضة �أن من مار�س رفع �لأثقال 
9 باملئة، يف حني ربطت �لأرقام  قلت لديهم خماطر �لوفيات بن�ضبة 

بني تر�جع ن�ضب �مل�ضابني باأمر��س �لقلب وهذه �لريا�ضة.

درا�سة تك�سف تاأثريا مدمرا ل�سطرابات النوم
تغيري�ت  �إىل  ي���وؤدي  �مل��زم��ن  �لأرق  �أن  حديثة،  طبية  در����ض��ة  ك�ضفت 
خطرية يف ج�ضم �لإن�ضان من �ضاأنها زيادة �حتمال �لإ�ضابة باأمر��س 

كالقلب و�ل�ضكري.
ميدي�ضني"  "�إك�ضبريمينتال  �ضحيفة  يف  �ملن�ضورة  �لدر��ضة  وبح�ضب 
�ملخت�ضة يف �لطب �لتجريبي، فاإن �لأرق �ملزمن يزيد من �إنتاج خاليا 

مناعية مرتبطة باللتهاب يف ج�ضم �لإن�ضان.
يف  �ملناعية  �خلاليا  تلك  زي��ادة  على  �ملزمن  �لأرق  تاأثري  يقت�ضر  ول 

�جل�ضم، بل يوؤدي �إىل حدوث تغيري�ت موؤذية يف حم�ضها �لنووي.
وي�ضرح �لباحث �ملخت�س يف �أمر��س �لقلب و�لعلوم �لع�ضبية يف مدر�ضة 
�لطب ب�"ماونت �ضيناي" يف نيويورك، كامريون ماكالبني، �أنه عندما 
ميتد �لأرق ل�ضتة �أ�ضابيع، فاإن تلك �لتغري�ت �ل�ضيئة تبد�أ يف �حل�ضول 

بج�ضم �لإن�ضان.
و�أ�ضار �إىل �أن هذين �لعاملني؛ �أي زيادة تلك �خلاليا وح�ضول تغري�ت 
باأمر��س  لالإ�ضابة  �جل�ضم  عر�ضة  من  يزيد�ن  �لنووي،  حم�ضها  يف 

�لقلب.
وي��ح��ت��اج �جل��ه��از �مل��ن��اع��ي ل���دى �لإن�����ض��ان ف��ع��ال �إىل ع���دد م��ن خاليا 
�للتهاب حتى يظل قادر� على مو�جهة �لعدوى و�جلروح، لكن �لأمر 

ينقلب �إىل �ضده يف حال ح�ضول ��ضتجابة تفوق ما هو مطلوب.
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مدراء يبالغون مبراقبة 
العاملني من املنزل

لالأمر��س  تف�ضي  من  �لعامل  ي�ضهده  ما  مع  �ملا�ضية  �لفرتة  يف  تر�ضخت 
و�لأوبئة، فكرة �لعمل من �ملنزل، ما ح�س �لكثري من �مل��در�ء على �لبحث 

عن طرق ملر�قبة عمل موظفيهم ومدى �لتز�مهم �حلقيقي به.
�ضغط  كمر�قبة  خمتلفة  متابعة  �إج�����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل����در�ء  بع�س  وع��م��د 
�ملوظفني على لوحة �ملفاتيح، �أو �لنقر على �لفاأرة، �أو حتى �لتقاط لقطات 

�ضا�ضة لهم.
على  ن��ادي��ال،  �ضاتيا  "مايكرو�ضوفت"،  ل�ضركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�أط��ل��ق 
"�رتياب  ����ض��م  �مل��ا���ض��ي،  �لأ���ض��ب��وع  �أج��ري��ت معه  �ل��ظ��اه��رة، يف مقابلة  ه��ذه 

�لإنتاجية".
مر�قبة  من  ما  نوعا  ي�ضتخدمون  �لذين  �لعمل  �أ�ضحاب  ع��دد  وت�ضاعف 
�لعمال منذ بد�ية �لوباء، وفقا ملا قاله نائب رئي�س �أبحاث �ملو�رد �لب�ضرية 
يف "دبليو �ضي جي"، م�ضيفا �أن ثلثي �ل�ضركات �ملتو�ضطة �إىل �لكبرية تفعل 

ذلك �ليوم.
�إنه  تاميز"  "نيويورك  ل�ضحيفة  م��ايل  تنفيذي  م�ضوؤول  ق��ال  جهته،  من 
�ضي�ضبح  بها  �لكمبيوتر �خلا�س  فاإن جهاز  �بتعدت ل�ضتخد�م �حلمام،  �إذ� 

خاماًل ولن يتم �حت�ضاب ذلك �ضمن وقت �لعمل �ملاأجور".
�أنه يتعني على �ل�ضركات  وي�ضري د�ريل وي�ضت، من معهد "بروكينغز: �إىل 

�حرت�م خ�ضو�ضية �لعمال".
ويف �ملح�ضلة تبقى �لثقة عن�ضر� �أ�ضا�ضيا يف �لعالقة بني �لرئي�س و�لعامل، 

و�ملر�قبة �ملفرطة ل تعزز غالبا هذ� �لت�ضال.

التغري املناخي يفتك باآثار املنطقة
تطال  �ملناخي  �لتغري  ظاهرة  تد�عيات  تكاد 
ك��ل ���ض��يء، ف��ف��ي ظ��ل �مل��ن��اخ �مل��ت��ط��رف �لذي 
�ل�ضرق  ومنطقة  ع��ام  ب�ضكل  �لعامل  ي�ضهده 
�لأو�ضط خا�ضة، باتت �ملدن و�ملو�قع �لأثرية 
وفق  و�لنهيار،  للدمار  عر�ضة  و�حل�ضارية 
بيئة  ينبه خ��رب�ء  �ل�ضياق،  ه��ذ�  خ��رب�ء. ويف 
وم��ن��اخ م��ن �أن خم��اط��ر �ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي ل 
تقت�ضر على حا�ضر وم�ضتقبل كوكب �لأر�س 
�لتدمريية  ب��اآث��اره��ا  تطال  ه��ي  ب��ل  فح�ضب، 
�لأثرية  �لتاريخية  ومعامله  �لكوكب  ما�ضي 
ك���ذل���ك. ح����ذرت در�����ض���ات وت��ق��اري��ر �ضدرت 
�ضاربة  �أث��ري��ة  وم��ع��امل  مدنا  �أن  م��ن  حديثا 
يف �ل���ق���دم ك��م��ا ه���ي �حل����ال يف م��دي��ن��ة بابل 
�لأث���ري���ة ب��ال��ع��ر�ق �مل��ط��ل��ة ع��ل��ى ن��ه��ر �لفر�ت 
و�لو�قعة على بعد نحو 85 كيلومرت� جنوب 
معر�ضة  ب��ات��ت  ب��غ��د�د،  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لعا�ضمة 
ظو�هر  ت�ضافر  بفعل  و�ل��ت��اآك��ل،  ل��الن��ه��ي��ار 
�أخرى.  �ملتطرفة مع عو�مل  �ملناخي  �لتغري 
يقول �خلبري �ملناخي وع�ضو �لحتاد �لعاملي 
ل�ضون �لطبيعة، �أمين هيثم قدوري، يف لقاء 
مع موقع "�ضكاي نيوز عربية": "من خالل 
ت�ضفح �لتاريخ �لب�ضري ومتابعة توزيع مدن 
وم���ر�ك���ز ح�����ض��ار�ت �ل��ع��امل �ل���ق���دمي، يظهر 
و��ضحا �تباع م�ضار�ت �ملياه �لعذبة و�نت�ضارها 
بجو�ر �ملجاري �ملائية و�مل�ضطحات �ل�ضاحلية 
�حلياة  م�ضتلزمات  لتوفر  نظر�  و�حلبي�ضة، 

من مياه و�أر�س خ�ضبة وثرو�ت حيو�نية".

درا�سة تك�سف �سطوة و�سائل التوا�سل 
الجتماعي على ال�سحة العقلية �ص 23

ا�ستبدال القمح الأبي�ض
ونبد�أ من �لبا�ضتا �أو �ملعكرونة، حيث ميكن �أن توفر �أطباق 
�ملعكرونة �لأ�ضا�ضية للعائلة وجبة �ضحية، لذلك ل د�عي 

للخوف من �لفيتوت�ضيني على �ضبيل �ملثال.
�لبي�ضاء  �ملعكرونة  با�ضتبد�ل  �لتغذية  �أو�ضى خرب�ء  فقد 
مبجموعة متنوعة من �حلبوب �لكاملة، لأن ذلك �ضيوفر 

�ملزيد من �لألياف �ملحببة لالأمعاء.
�لعد�س  �أو  �حلم�س  على  �لقائمة  �مل��ع��ك��رون��ة  �خ��ت��ي��ار  �و 
�لأحمر للح�ضول على ن�ضبة �أعلى من �لألياف و�لربوتني، 
تقل  وب��ال��ت��ايل  �أ���ض��رع  ب�ضكل  بال�ضبع  ي�ضعرك  وك��اله��م��ا 

�حتمالية �لإفر�ط يف تناول �لطعام.

�سل�سة اأخف
�ملعكرونة  �ضل�ضة  م��ن  ف��ب��دًل  لل�ضل�ضات،  بالن�ضبة  �أم���ا 
�ل�ضعر�ت  م��ن  ت��زي��د  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �لثقيلة  �ل��ك��رمي��ي��ة 
�إيلي  �ق���رتح  �ل��ده��ون،  م��ن  عالية  وم�ضتويات  �حل��ر�ري��ة 

�ختيار �ضل�ضة �لطماطم حملية �ل�ضنع.
�ل��ل��ي��ك��وب��ني �مل�ضاد  وه���ي حت��ت��وي ع��ل��ى ن�ضبة ع��ال��ي��ة م��ن 
لالأك�ضدة، حيث ميكن �إ�ضافة حفنة من �ل�ضبانخ �لذ�بلة 

لزيادة �حلديد وفيتامني K و�ملغني�ضيوم.

حبوب كاملة
�أما �لبيتز�، فهناك عدة طرق لتحويلها �إىل وجبة �ضحية، 
فبدًل من �لعجينة �لبي�ضاء �ملكررة، �قرتح خبري �لتغذية 

�ختيار ق�ضرة �حلبوب �لكاملة.
وميكنك �أي�ضاً ��ضتخد�م �أجبان �أخف وزناً، و�إ�ضافة �لكثري 

من �خل�ضار مثل �لفطر و�لذرة �حللوة و�لزيتون.
كذلك �أ�ضار �إىل �ضرورة معرفة �أحجام �حل�ض�س �لغذ�ئية، 
فبدًل من �أكل بيتز� كاملة لوحدك، ميكنك م�ضاركتها مع 
�ضديق بجانب طبق �ضلطة بحيث يكون لديك ن�ضف بيتز� 

فقط.

حتذير
تناول  �لإكثار من  �أن  بريطانية من  در��ضة طبية  ح��ذرت 
م��ن خطر  ي��زي��د  �أن  �مل�ضنعة مي��ك��ن  و�لأط��ع��م��ة  �ل��ب��ي��ت��ز� 
 .29% �إىل  ت�ضل  بن�ضبة  �لأم���ع���اء  ب�����ض��رط��ان  �لإ���ض��اب��ة 
يف�ضلون  �لأ�ضخا�س  من  كثري�  �أن  �إىل  �لدر��ضة  و�أ�ضارت 
و�لبا�ضتا  �ل��ب��ي��ت��ز�  فيها  مب��ا  �ل�����ض��ري��ع��ة  �لأط��ع��م��ة  ت��ن��اول 
�جلاهزة و�لربغر وغريها من �لوجبات �لد�ضمة، وفق ما 

ذكرته �ضحيفة "ديلي �إك�ضرب�س" �لربيطانية، �خلمي�س.
و�لأطعمة  �جلاهزة  �لوجبات  "هذه  �لدر��ضة:  قالت  كما 

فائقة �ملعاجلة لها تاأثري خطري على �ل�ضحة �لعامة".
�أن هذه �لأطعمة حتتوي على ن�ضبة  �إىل  ولفتت �لدر��ضة 
عالية من �مللح و�لدهون ما يزيد من �حتمالية �لإ�ضابة 
�لقلبي  �جلهاز  على  توؤثر  �لتي  �حل��الت  من  مبجموعة 
�لكولي�ضرتول  و�رتفاع  �ل��دم  �ضغط  �رتفاع  مثل  �لوعائي 

و�أنو�ع �أخرى من �أمر��س �لقلب.
�أ�ضارت  �لدموية،  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  نظام  �إىل  وبالإ�ضافة 

ب�ضرطان  �لإ�ضابة  خطر  من  تزيد  قد  �أنها  �إىل  �لدر��ضة 
�ضائع لدى �لرجال.

وقالت �لدر��ضة �لتي ن�ضرتها جملة "�لطب �لربيطانية": 
"على وجه �لتحديد، يحذر �لعلماء يف �أبحاث عديدة من 
�أن �لأط��ع��م��ة ف��ائ��ق��ة �مل��ع��اجل��ة مي��ك��ن �أن ت��زي��د م��ن خطر 
ا  �أي�ضً �ملعروف   – و�مل�ضتقيم  �لقولون  ب�ضرطان  �لإ�ضابة 

با�ضم �ضرطان �لأمعاء – لدى �لرجال بنحو %29".

اأكرث اأنواع ال�سرطان انت�سارًا
طويل  �ل�ضحي  �ل��ت��اأث��ري  على  �ل�ضوء  �ل��در����ض��ة  و�ضلطت 
�أن  �لطعام وكيف ميكن  �لنوع من  �مل��دى ل�ضتهالك هذ� 
يزيد من خطر �لإ�ضابة بو�حد من �أكرث �أنو�ع �ل�ضرطان 

�نت�ضاًر�.
لو  �لدكتور  للدر��ضة  �لرئي�ضي  �مل��وؤل��ف  ق��ال  جانبه،  م��ن 
و�نغ: "بد�أنا يف �لتفكري يف �أن �ضرطان �لقولون و�مل�ضتقيم 
ميكن �أن يكون �أكرث �أنو�ع �ل�ضرطان تاأثر�ً بالنظام �لغذ�ئي 

مقارنة بالأنو�ع �لأخرى".
كما �أ�ضاف: "�للحوم �مل�ضنعة، �لتي يندرج معظمها يف فئة 
�لأطعمة فائقة �ملعاجلة، هي عامل خطر قوي لالإ�ضابة 
فائقة  �لأطعمة  وحتتوي  و�مل�ضتقيم..  �لقولون  ب�ضرطان 
�مل�ضافة  �ل�ضكريات  من  عالية  ن�ضبة  على  ا  �أي�ضً �ملعاجلة 
�ل��وزن و�ل�ضمنة �لتي  وقليلة �لألياف ما ي�ضاهم يف زي��ادة 
ب�����ض��رط��ان �لقولون  ل��الإ���ض��اب��ة  ث��اب��ت  تعترب ع��ام��ل خ��ط��ر 

و�مل�ضتقيم".

وات�ساب يطرح طريقة 
جديدة لإجراء املكاملات

ي�����ض��ت��ع��د ت��ط��ب��ي��ق و�ت�������ض���اب لإدخ����ال 
خالله  م���ن  "كبري" ي��ت��ي��ح  ت��ع��دي��ل 
مل�����ض��ت��خ��دم��ي��ه، �إم��ك��ان��ي��ة �إج������ر�ء �أو 
"عرب  �مل����ك����امل����ات  �إىل  �لإن���������ض����م����ام 
د�خ����ل  �إن���������ض����اوؤه����ا  مي���ك���ن  رو�بط" 
م�ضتخدمو  و�ضيتمكن  �ل��ت��ط��ب��ي��ق. 
"�لر�بط"  �إر�����ض����ال  م���ن  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 
و�ت�ضاب  ي�����ض��ت��خ��دم  ���ض��خ�����س  لأي 
وحتى  للمكاملة،  لالن�ضمام  لدعوته 
ل���و مل ي��ك��ن رق��م��ه م�����ض��ج��اًل �ضمن 
لديهم،  �لت�ضال"  "جهات  ق��ائ��م��ة 
وه��و �لأم��ر �ل��ذي مل يكن ممكناً يف 
و�ت�ضاب  �أن  �مل��ع��روف  فمن  �ل�ضابق. 
حال  ويف  م�ضتخدميه،  على  يفر�س 
رق��م جديد  م��ع  درد���ض��ة  ب��دء  �أر�دو� 
بحفظه  ي���ق���وم���و�  �أن  م������رة،  لأول 
�ضمن قائمة "جهات �لت�ضال" على 
هاتفهم وذلك ليتمكنو� من �لكتابة 
له �أو �لت�ضال به. وبح�ضب ما ك�ضف 
فاإن  كاثكارت،  وي��ل  و�ت�ضاب،  رئي�س 
�لرو�بط"،  ع���رب  "�ملكاملات  م���ي���زة 
�لتطبيق  م�ضتخدمي  لدى  �ضتظهر 
�بتد�ًء من هذ� �ل�ضبوع، وهي ت�ضمل 
�مل��ك��امل��ات �ل�����ض��وت��ي��ة و�مل���ك���امل���ات عرب 
�لفيديو، حيث �أظهرت �ل�ضورة �لتي 
ن�ضرها عرب تويرت �أن خيار�ً جديد�ً 
لإن�ضاء "رو�بط �ملكاملات" �ضيظهر يف 
د�خل   "CALLS" �ضفحة  �أعلى 
�أن ميزة  و�ت�����ض��اب. وي���رى �خل���رب�ء 
و�إر�ضالها  للمكاملات  رو�ب���ط  �إن�����ض��اء 
خطة  �ضياق  �ضمن  ت��اأت��ي  ك��دع��و�ت، 
�أي�ضاً،  �ضيطرته  ل��ف��ر���س  و�ت�����ض��اب 
على عامل �لعمال ومناف�ضة تطبيق 
ب�ضكل كبري على  �لذي يعتمد  زووم 

هذه �مليزة.

خمطوطة ن�ص �ستارمان 
بـ200 األف ا�سرتليني 

�لنجم  �أغ���ن���ي���ة  ب��ي��ع��ت خم��ط��وط��ة 
�ل�������ربي�������ط�������اين دي�����ف�����ي�����د ب��������ووي 
 1972 عام  "�ضتارمان" �ل�ضادرة 
مقابل  يف  �ل�����ث�����الث�����اء  م���������ز�د  يف 
203500 جنيه �إ�ضرتليني )نحو 
�ضركة  ، بح�ضب  �ألف دولر(   227
يف  �ملتخ�ض�ضة  �أوك�ضنز"  "�أوميغا 

�ملز�د�ت يف جمال �ملو�ضيقى.
و�ضّكلت هذه �لأغنية �لو�ردة �ضمن 
جناحاً  �ضتارد�ضت"  "زيغي  �أل��ب��وم 
�لربيطاين،  للمغني  ج���د�  ك��ب��ري�ً 
وتتناول "�ضتارمان �لذي ينتظر يف 

�ل�ضماء" متمنياً �أن يلتقي ب�ضر�ً.
جنيه  �أل��������ف   40 م���ب���ل���غ  وُح���������دد 
��ضرتليني )نحو 44600 دولر(

�لثالثاء  م�����ز�د  يف  �أول����ي����اً  ����ض���ع���ر�ً 
ل��ل��ن�����س �ل�����ذي ك��ت��ب��ه ب�����ووي بخط 
ورق���ة  ع��ل��ى  �لأزرق  ب���احل���رب  ي����ده 
وتبدو  �ضغرية،  4" مبربعات  "�إيه 
فيه �لتعديالت �لتي �أدخلها �ملغني 
وك��ذل��ك �لأخ��ط��اء �لإم��الئ��ي��ة �لتي 

بيتزا وبا�ستا بال زيادة وزن؟!… اإليك هذه الطرق ال�سهلة

تعترب البا�ستا والبطاط�ض والبيتزا والفطائر اأطعمة 
اأنها  اإل  اللذيذ  لطعمها  الكثريين  ل��دى  مف�سلة 

لي�ست �سحية كثريًا لحتوائها على ن�سبة عالية 
الأمثل  اخليار  لي�ست  فهي  الكربوهيدرات،  من 
خ�سو�سًا ملن يبحثون عن فقدان الوزن وخ�سارة 

ب�سعة كيلوغرامات من الدهون.
اإل اأن خبري التغذية، اإيلي بري�سر، اأكد اأن تناول 
"اأمرًا  يعد  باعتدال  ال�سحية  الكربوهيدرات 

الأمثل"  النحو  على  اجل�سم  يعمل  لكي  حيويًا 
ميكننا  الأطعمة  تلك  اأكل  من  احلرمان  من  فبدًل 

اإجراء بع�ض التعديالت جلعلها �سحية اأكرث.
الكربوهيدرات من  ا�ستبعاد  اأنه بدًل من  واأ�ساف 
اختيار  نركز على  اأن  تام، يجب  ب�سكل  اأطباقنا 
من  اأع��ل��ى  جرعة  تقدم  التي  الكربوهيدرات 

تقرير  بح�سب  واملعادن،  والفيتامينات  الألياف 
ن�سرته "ذا �سن" الربيطانية.

لتحويل  الطرق  الإطار اقرتح جمموعة من  ويف هذا 
حتتوي  التي  والبيتزا  البا�ستا  مثل  املف�سلة  اأطباقنا 

على الكربوهيدرات اإىل اأطباق اأكرث �سحية.

"فرويندين" �لأملانية من �أن �جل�ضم يبد�أ  حذر خرب�ء �لتغذية مبجلة 
يف فقد�ن �لكتلة �لع�ضلية مع �لتقدم يف �لعمر، ولكن من �لأمور �جليدة 
هو �إمكانية �حليلولة دون ذلك من خالل �لعتماد على �لنظام �لغذ�ئي 

�ملنا�ضب.
تكمن يف  �لغذ�ئي �جليد  �لنظام  �أهمية  �أن  �إىل  �لأمل���ان  �خل��رب�ء  و�أ���ض��ار 
�إمد�د �جل�ضم بالعنا�ضر �لغذ�ئية و�لفيتامينات �لالزمة لعمل �لوظائف 
�أن يحتوي  �لإفطار يجب  �أن وجبة  يوؤكد �خل��رب�ء على  �حليوية، وهنا 

على كمية كبرية من �لربوتني عايل �جلودة.
و�أو�ضى خرب�ء �ملجلة �لأملانية باأن حتتوي �لوجبة �لأوىل يف �ليوم على 
حو�يل 25 �إىل 30 غر�م من �لربوتني، حيث يتيح ذلك للج�ضم بتكوين 

�لأحما�س �لأمينية �لتي يحتاجها للحفاظ على كتلة �لع�ضالت.
بال�ضبع  �ل�ضعور  للربوتني  �لأخ���رى  �لإيجابية  �جلانبية  �لآث���ار  وم��ن 
و�لمتالء لفرتة طويلة بعد �لإفطار، وملن يرغب يف تناول طعاماً حلو�ً 
وبذور  �لربوتني  �ل�ضوفان مع م�ضحوق  دقيق  تناول  �ل�ضباح، ميكنه  يف 
و�جلنب  �لبي�س  �أن  كما  م���وزة،  ن�ضف  م��ع  �ليوناين  �ل��زب��ادي  �أو  �ل�ضيا 

و�خل�ضرو�ت من �لعنا�ضر �جليدة يف وجبة �لإفطار.

اأف�سل اإفطار لل�سيدات 
فوق اخلم�سني
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�ش�ؤون حملية

�سمن فعاليات املنتدى الدويل لالت�سال احلكومي2022

اأكرث من 70 طالبًا وطالبة على م�ستوى الدولة يتناف�سون يف حتدي اجلامعات

تزامنًا مع الحتفال باأكتوبر �سهر التوعية مبتالزمة داون وبرعاية ودعم دي بي ورلد

ح�سة بوحميد ت�سهد افتتاح املطبخ الإبداعي يف جمعية الإمارات ملتالزمة داون 

•• العني-الفجر

�نطلقت �ضباح �أول �أم�س فعاليات حتدي �جلامعات، و�لذي تنظمه جامعة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، بالتعاون مع جائزة �ل�ضارقة لالت�ضال �حلكومي 
�ل�ضارقة  يف   2022 �حلكومي  لالت�ضال  �ل��دويل  �ملنتدى  فعاليات  �ضمن 
لتاأهيل  جامعية  م��ب��ادرة  �أف�ضل  لختيار  ط��ال��ب��اً    70 م��ن  �أك��رث  مب�ضاركة 
موظف �مل�ضتقبل �ل�ضامل يف جمال �لت�ضال �حلكومي وت�ضتمر ملدة يومني.
�لعلمي يف جامعة  للبحث  �مل�����ض��ارك  �ل��ن��ائ��ب  م����ر�د،  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  و�أك����د 
�ل�ضتجابة  �إط����ار  يف  ت��اأت��ي  �مل�ضابقة  ه���ذه  ،�أن  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت 
و�لبتكار،  �لب���د�ع  روح  وتعزيز  تفعيل  يف  �ل��ر���ض��ي��دة،  حكومتنا  لتوجهات 
 14 لأول مرة مب�ضاركة  تقام  م�ضابقة  و�ملجتمع، وهي  �لدولة  ومبا يخدم 

9 جامعات يف �لدولة هي : جامعة �لإم��ار�ت، جامعة �ل�ضارقة،  فريقاً من 
جامعة �أبوظبي، جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا، جامعة �لعني، جامعة 
ز�يد  بن  حممد  وجامعة  �لقيوين،  �أم  جامعة  خورفكان،  جامعة  عجمان، 
للذكاء �ل�ضطناعي، بحيث كل فريق يقدم فكرة �إبد�عية �بتكارية، تعزز من 
باأق�ضر وقت  و�لعطاء،  �لب��د�ع  �لقادر على  �ل�ضامل  �ملوظف  و�إع��د�د  تاأهيل 
وقل وجهد ممكن، مما يجعله من موظفاً �ضاماًل، ميتلك خرب�ت ومهار�ت 

وكفاء�ت موظف �مل�ضتقبل.
من جانبه �أ�ضار عبد �هلل عبد �لكرمي ، رئي�س جلنة �لتحكيم للتحدي، �ملدير 
�لتنفيذي لقطاع �ملحتوى �لخباري بالإنابة يف وكالة �أنباء �لإمار�ت، �إىل �أن 
هذه �مل�ضابقة تاأتي تعزيز�ً للجهود �مل�ضرتكة بني خمتلف موؤ�ض�ضات �لدولة 
كليات  ط��الب  ل�ضيما  �لطالبية  �لب��ت��ك��ار�ت  وتعزيز  �مل��و�ه��ب  �ضقل  بهدف 

�لإعالم على خمتلف �أ�ضكاله و تخ�ض�ضاته، من خالل تقدمي فكرة �بتكارية 
�مل�ضتقبل  موظف  تاأهيل  من  تعزز  حلول  تقدمي  يف  ت�ضاهم  وثرية  ب�ضيطة 
و�لتطوير  للتنفيذ  وقابلة  ب�ضيطة  تكنولوجيا  تطبيقات  ع��رب  �ل�ضامل  
،ت�ضاهم  �ملطروحة  للفكرة  وذلك من خالل معايري منهجية  و�ل�ضتد�مة، 
ب�ضكل مبا�ضر يف حل �إ�ضكالية يف جمال حمدد وحماولة تطبيقها عملياً من 

خالل فكرة نوعية .
و�أ�ضاف لقد قامت جلنة �لتحكيم �لتي ت�ضم خرب�ء من موؤ�ض�ضات خمتلفة 
من تخ�ض�ضات �أكادميية متنوعة بو�ضع �آليات �لتحكيم و�لتقييم، من �أجل 
�ختيار 5 تطبيقات تخ�ضع �أي�ضا للتحكيم، من �أجل �ختيار 3 فرق فائزة. 
�لو��ضعة من  و�مل�ضاركة  وتلك  �ل�ضتجابة  نرى من خالل هذ  " �إننا  و�أ�ضار 
جامعات �لدولة، وباأفكار ت�ضتحق �لتقدير و�لثناء، �أن جمرد �مل�ضاركة يف هذ� 

�لتحدي، هو فوز للجميع.
 يجدر بالذكر �أن جامعة �ل�ضارقة �ضاركت بثالث فرق هي : تطبيق "�أروم" 
ت�ضارك  �لعقول" كما  "تو��ضل  �إىل م�ضروع  "�جل�ضر" بالإ�ضافة  و م�ضروع 
" على خطى خليفة" و  : مبادرة  ف��رق هي  بثالث  �أي�ضاً  �لإم���ار�ت  جامعة 
ت�ضميم �لزو�ر �لذكي، ومبادرة �لتو��ضل �لرقمي �ملفتوح، كما ت�ضارك جامعة 
�لعني  جامعة  طلبة  �لرقمي" و�ضارك  �لأكادميي  "�ملر�ضد  مب�ضروع  خليفة 

مب�ضروع "�لغاف" وجامعة خورفكان مب�ضروع "�طمئن".
ومن جهتهم �ضارك فريقني من جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ل�ضطناعي 
طلبة  ���ض��ارك  كما  �ل�ضقر،  ع��ني  Better Bots”وم�ضروع   مب�ضروعي 
جامعة عجمان مب�ضروع "ثابر"، وجامعة �أبوظبي مب�ضروع "نعم" وجامعة 

."Predicto" أم �لقيوين مب�ضروع�

•• دبي – الفجر

وتز�مناً  �ملجتمع،  تنمية  وزي��رة  بنت عي�ضى بوحميد،  بح�ضور معايل ح�ضة 
جمعية  �فتتحت  د�ون،  مب��ت��الزم��ة  �ل��ت��وع��ي��ة  �ضهر  ب��اأك��ت��وب��ر  �لح��ت��ف��ال  م��ع 
�لإمار�ت ملتالزمة د�ون يف دبي، �ملطبخ �لإبد�عي لتدريب �أ�ضحاب �لهمم من 
ذوي متالزمة د�ون، على مهار�ت �لطبخ و�لعمل يف قطاع �ل�ضيافة، و�لذي 
ومتكني  �لهمم،  �أ�ضحاب  بدعم  منها  �لتز�ماً  ورلد"،  بي  "دي  برعاية  ج��اء 

�ندماجهم يف �ملجتمع.
وز�رة  روؤي��ة  مع  �ن�ضجاماً  �لهمم،  �أ�ضحاب  لتدريب  �لإب��د�ع��ي  �ملطبخ  وياأتي 
�خلا�س  �لقطاع  ودع���م  م�ضاركة  لتعزيز  �ل����دوؤوب  و�ضعيها  �ملجتمع  تنمية 
للموؤ�ض�ضات �لأهلية و�جلمعيات ذ�ت �لنفع �لعام يف �إطار �مل�ضاهمة �ملجتمعية، 
م�ضاهمتها  يعك�س  �لإب���د�ع���ي  للمطبخ  ورلد" دع��م��اً   ب��ي  "دي  ت��ق��دم  حيث 
لالرتقاء بنوعية �خلدمات �لتي تقدمها جمعية �لإمار�ت ملتالزمة د�ون، �إذ 
تندرج هذه �جلمعية �ضمن �جلمعيات ذ�ت �لنفع �لعام حتت �إ�ضر�ف �لوز�رة.

تدريباً  و�مل��ع��د�ت،  �لأدو�ت  ب��اأح��دث  �ملجهز  �لإب��د�ع��ي،  �ملطبخ  ه��ذ�  و�ضيوفر 

�حرت�فياً لأ�ضحاب �لهمم من ذوي متالزمة د�ون يف جمال مهار�ت �لطبخ 
دورة  ك��ل  يف  �أ�ضخا�س   10 �إىل  ت�ضل  ��ضتيعابية  ب��ق��درة  �ل��وج��ب��ات،  و�إع����د�د 

تدريبية.
وقال �ضعادة عبد�هلل بن دميثان �ملدير �لتنفيذي و�ملدير �لعام دي بي ورلد 
ورلد"،  بي  "دي  يف  �ملجتمعية  بامل�ضوؤولية  �لتز�منا  ُيعترب  وجافز�  �لإم��ار�ت 
�أ�ضحاب  م��ه��ار�ت  �ضقل  يف  ت�ضهم  �لتي  �مل�ضتد�مة  �مل�ضاريع  وتطوير  ودع��م 
و�أك��رث ما حفزنا لدعم  �ملوؤ�ض�ضية.  رئي�ضاً من قيمنا وثقافتنا  �لهمم، ج��زء�ً 
م�ضروع "�ملطبخ �لإبد�عي" فكرته �ملبتكرة و�لفريدة من نوعها، �لتي ت�ضاعد 
على متكني �أ�ضحاب �لهمم من ذوي متالزمة د�ون، عرب �لتدريب و�لتاأهيل 
ملمار�ضة حرفة مهنية متميزة، حتقق لهم �لندماج �لكامل يف �ملجتمع، وتفتح 
�لجتماعية،  مهار�تهم  وتطوير  �لعمل،  ب�ضوق  لاللتحاق  �أمامهم  �لآف���اق 
ومتكينهم من �لعي�س با�ضتقاللية على قدم �مل�ضاو�ة مع �أقر�نهم، ليتحولو� 
�لذ�تية  �ل��ق��در�ت  بناء  �إىل  و�مل�ضاعد�ت،  �ملعونات  على  �لعتماد  من  بذلك 
و�لإمكانات، وهو جوهر ما نقوم به يف دي بي ورلد، عرب تغيري ما هو ممكن 

للجميع."

من جانبها قالت �لدكتورة منال جعرور، رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �لإمار�ت 
�لإم��ار�ت ملتالزمة د�ون مع  �أنف�ضنا يف جمعية  "لقد كر�ضنا  ملتالزمة د�ون: 
�ضركائنا من �أجل تطبيق ��ضرت�تيجية دبي لالإعاقة 2020، و�لتي جت�ّضد 
روؤية �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، وتوجيهات �ضمو �ل�ضيخ حمد�ن 
�لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
�لقت�ضادية  �لهمم يف �جلو�نب  �أ�ضحاب  وتعزيز م�ضاركة  دمج  �إىل  �لر�مية 
�إبد�عية  م��ه��ار�ت  د�ون  متالزمة  ذوي  من  �لعديد  وميتلك  و�لجتماعية. 
وقد  وتطويرهم.  لحت�ضانهم  �ملنا�ضبة  �لبيئة  لهم  تو�فرت  ما  �إذ�  مذهلة 
�مل�ضمار بف�ضل �ضركائنا �ل�ضرت�تيجيني، ويف  قطعنا �ضوًطا طوياًل يف هذ� 
مقدمتهم "دي بي ورلد"، �لتي توفر لنا وب�ضكل متو��ضل دعماً ل حمدود�ً، 
و�أ�ضهمت يف ر�ضم م�ضار�ت مهنية جديدة لأبنائنا من ذوي متالزمة د�ون من 

خالل تدريبهم على �لعمل يف قطاع �ل�ضيافة."
وقالت نو�ل �آل نا�ضر نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة: "ُيعترب هذ� �مل�ضروع من 
�أهم �مل�ضاريع �لتي خططت لها �جلمعية على مدى �ضنو�ت عديدة، لتوفري 

قطاع  يف  فعلية  وظائف  ل�ضغل  �ملتدربني  توؤّهل  متخ�ض�ضة  تدريبية  بر�مج 
للح�ضول  �إيجاد فر�س وظيفية مبردود مالئم  وت�ضاعدهم على  �ل�ضيافة، 
ع��ل��ى ح��ي��اة ك��رمي��ة، و���ض��ي��ك��ون ه���ذ� �مل�����ض��روع ن���و�ة ل��ت��ق��دمي ت��دري��ب م�ضتد�م 

لأ�ضحاب �لهمم وتوظيفهم ودجمهم يف �ضوق �لعمل." 
هذ�، وقد حر�ضت �جلمعية منذ تاأ�ضي�ضها، على �لتعاون مع �جلهات �لر�ئدة 
يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س لتدريب �أ�ضحاب �لهمم، وتوفري فر�س �لتاأهيل 
بر�مج  لتقدمي  �أوت��ي��ل،  و�ضوي�س  �ضانغريال  فندقي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل��ه��ن��ي، 
�ضنوياً.  �أ�ضهر   6 مل��دة  ت�ضتمر  �لطبخ  جم��ال  يف  منتظم  ب�ضكل  متخ�ض�ضة 
و�ضيتم �لتعاقد �ضمن م�ضروع �ملطبخ �لإبد�عي مع �أكادمييات �لطبخ �لعاملية، 
لتطبيق �أف�ضل معايري �جلودة يف �ختيار �لأطعمة و�ملخبوز�ت �لتي �ضيتدرب 

�مل�ضاركون يف �لربنامج على �إعد�دها.
ح�ضر حفل �لفتتاح، وفاء حمد بن �ضليمان مدير �إد�رة رعاية وتاأهيل �أ�ضحاب 
�لهمم، وحممد نقي مدير �إد�رة �جلمعيات ذ�ت �لنفع �لعام بالوز�رة، و�أع�ضاء 
و�ملتطوعني  �مل�ضت�ضارين  من  �ل�ضخ�ضيات  من  وعدد  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س 

و�ملهتمني بتاأهيل وتدريب �أ�ضحاب �لهمم.

جمعية العني للفنون ال�سعبية والرتاث ت�ستقبل 
وفدًا من اإدارة تنمية املجتمع اأبوظبي

 •• العني - الفجر

مبقر  و�ل��رت�ث  �ل�ضعبية  للفنون  �لعني  جمعية  عقدت 
�جلمعية وبح�ضور �أع�ضاء �جلمعية وممثلني من د�ئرة  
�جتماع  �ملجتمع  تنمية  ووز�رة  �أبوظبي  �ملجتمع  تنمية 
�لتقرير  مناق�ضة  مت  حيث  �لعادية  �لعمومية  �جلمعية 
على  و�مل�����ض��ادق��ة  �ل�����ض��ن��وي��ة  و�خل���ط���ة  و�لد�ري  �مل����ايل 

حم�ضر �لجتماع �ل�ضابق وعر�س �مليز�نية �لتقديرية
�مل��ن�����ض��وري و�أحمد  ن��ا���ض��ر  ����ض���ارك يف �لج��ت��م��اع ع��م��ر 
�ملن�ضوري من د�ئرة تنمية �ملجتمع و  فاطمة �ملن�ضوري 
من وز�رة تنمية �ملجتمع  حيث كان يف ��ضتقبالهم �حلاي 
في�ضل  ،و  �إد�رة �جلمعية  رئي�س جمل�س  �لكويتي   خري 
حميد �لعلوي – مدير �جلمعية ومن�ضور �ضامل �لبادي 

�أمني �ضر �جلمعية .

مت  حيث  �لإد�رة  جمل�س  �أعمال  تقرير  ��ضتعر��س  ومت 
�ملجتمعية  و�جل���ودة  �لت�ضال  جلنة  ��ضتحد�ث  �عتماد 
�ضاملني  وع�ضوية  �لزيدي  عبد�هلل  عبد�لعزيز  برئا�ضة 

حميد �لعلوي وعبد�لرحمن �أحمد من�ضق .
و مت خالل �لجتماع �عتماد  �لع�ضوية �لفخرية لل�ضيخ 

عبد�هلل �ضامل ركا�س �لعامري .
كما مت �عتماد �حلظ م�ضبح �لكويتي م�ضت�ضار للثقافة 

و�لرت�ث للجمعية .
كمامت خالل �لجتماع �لنظر ومناق�ضة �لقر�ر �لوز�ري 
�جلمعية  ��ضم  تعديل  بخ�ضو�س   2022/218 رق��م 
باإ�ضافة �لرت�ث لت�ضبح جمعية �لعني للفنون �ل�ضعبية 
�لأع�������ض���اء لتطبيق  و����ض��ت��ق��ب��ال م��ق��رتح��ات  و�ل������رت�ث 
�لأهد�ف �خلا�ضة  مبحور �لرت�ث ولالرتقاء مبنظومة 

�لعمل �لتطوعي.

معر�ص فا�سن ترند ينطلق اليوم يف اإك�سبو خورفكان مب�ساركة اأكرث من 50 عار�سًا 

فعاليات متنوعة لنادي تراث الإمارات يف معر�ص اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية

•• ال�شارقة-الفجر

خورفكان  �إك�����ض��ب��و  م���رك���ز  يف  �ل���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
ومب�ضاركة  ترند"،  "فا�ضن  معر�س  فعاليات 
�أكرث من 50 عار�ضاً مبختلف �إمار�ت �لدولة، 
وو�ضط م�ضاركة و��ضعة من �أ�ضهر دور ت�ضميم 
�لأزي�������اء و�مل���و����ض���ة و�لإك�������ض�������ض���و�ر�ت وحمال 
�إىل  �إ�ضافة  �لعر�ئ�س،  وم�ضتلزمات  �لعباء�ت 
�أبرز  م��ن  ون��خ��ب��ة  و�ل��ع��ط��ور،  �لتجميل  ب��ي��وت 
�مل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف توفري  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل���ح���الت 

�حتياجات �لعر�ئ�س و�ملقبلني على �لزو�ج.
على  فعالياته  تتو��ضل  �ل��ذي  �ملعر�س  ويقدم 
ب��اق��ة م��ت��م��ي��زة م���ن �لعرو�س  �أي�����ام،   5 م����د�ر 
كبرية  جمموعة  على  �جلاذبة  و�لتخفي�ضات 

م��ن �آخ����ر ���ض��ي��ح��ات �مل��و���ض��ة يف ع���امل �لأزي����اء 
وف�ضاتني �ل�ضهرة و�لعباء�ت �لأنيقة، ومنتجات 
�لعطور و�لتجميل، كما يتيح �ملعر�س للعر�ئ�س 
و�ل���ن�������ض���اء �ل��ف��ر���ض��ة ل���الط���الع ع��ل��ى �أح����دث 
يف  و�لتوجهات  �لعر�ئ�س  وف�ضاتني  ت�ضاميم 

عامل تن�ضيق �لأعر��س وحت�ضريها.
�إك�ضبو  م��رك��ز  م��دي��ر  �مل��ن�����ض��وري  و�أك����د خليل 
ي�ضكل  ترند"  "فا�ضن  معر�س  �أن  خ��ورف��ك��ان 
�ملعار�س  فعاليات  �أج��ن��دة  �إىل  نوعية  �إ�ضافة 
�ملركز  يحر�س  �لتي  و�لتجارية  �لتخ�ض�ضية 
�مل�ضاهمة  بهدف  وتنظيمها  ��ضت�ضافتها  على 
وتعزيز  و�لرتفيه  �لت�ضوق  قطاع  تن�ضيط  يف 
وتوفري  �ل�ضارقة،  �إم��ارة  يف  �لتجاري  �لن�ضاط 
من  �لعديد  تت�ضمن  متكاملة  ت�ضوق  من�ضة 

�ملنطقة  �ضكان  �أذو�ق  تر�ضي  �ل��ت��ي  �ملنتجات 
�ملعر�س  �أن  �إىل  م�����ض��ري�ً  وزو�ره�����ا،  �ل�ضرقية 
�لتجارية  ل��ل��م��ح��الت  م��ه��م��ة  ف��ر���ض��ة  مي��ث��ل 
و�لتجميل  �لأزي�������اء  جم����ال  يف  �مل��ت��خ�����ض�����ض��ة 
حركة  وت��ع��زي��ز  منتجاتهم  لعر�س  و�ل��ع��ط��ور 
�ملبيعات يف هذ� �لقطاع، د�عياً �لزو�ر �إىل زيارة 
�لتي  �ملميزة  �لفر�س  من  لال�ضتفادة  �ملعر�س 
�لو��ضعة  و�خل��ي��ار�ت  �حل���دث،  ه��ذ�  �ضيتيحها 
من �ل�ضلع و�ملنتجات �لتي حتمل توقيع �أ�ضهر 

�لعالمات �لتجارية.
�جلمهور  لعامة  يتيح  �ل���ذي  �ملعر�س  ويفتح 
يومياً  للزو�ر  �أبو�به  �ملبا�ضر،  �ل�ضر�ء  �إمكانية 
م���ن �ل�����ض��اع��ة 4 م�����ض��اء وح��ت��ى �ل�����ض��اع��ة 10 

م�ضاء.

•• اأبوظبي-الفجر

ي�ضهد جناح ن��ادي ت��ر�ث �لإم���ار�ت يف معر�س 
�لذي  و�ل��ف��رو���ض��ي��ة  لل�ضيد  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي 
وي�ضتمر  �لإم��������ار�ت  ���ض��ق��اري  ن�����ادي  ي��ن��ظ��م��ه 
�لفعاليات  �لعديد من  �ملقبل،  �أكتوبر   3 حتى 
و�لرتفيهية،  و�لثقافية  �لرت�ثية  و�لأن�ضطة 
وذلك عرب �أركان �جلناح �ملختلفة �لتي جت�ضد 
وت�ضتح�ضر  �لعريق  �لإم��ار�ت��ي  �ل���رت�ث  تنوع 
�لأ�ضيلة  �ل��رت�ث��ي��ة  �مل��ا���ض��ي مب��ف��رد�ت��ه  ع��ب��ق 

وتفا�ضيل �حلياة �لقدمية.
�لرميثي  ب��ولح��ج  �ضعيد  حميد  �ضعادة  وق��ال 
�إن �لنادي  �ملدير �لعام لنادي تر�ث �لإم��ار�ت، 
�ملحفل  ه��ذ�  يف  �ضنوياً  �مل�ضاركة  على  يحر�س 
�ملتميز �لذي يعد منرب�ً للتو��ضل مع ممثلني 
وفر�ضة  و�ل�ضعوب،  �حل�����ض��ار�ت  خمتلف  ع��ن 
ع��ل��ى مفرد�ت  �ل�����رت�ث لإط���الع���ه���م  ل��ع�����ض��اق 

يربط  �مل��ع��ر���س  �أن  م�ضيفا  �مل��ح��ل��ي.  �ل����رت�ث 
ب�ضكل غري مبا�ضر بني حا�ضر �لإمار�ت �لذي 
�لذي  ما�ضيها  وب��ني  �لتقني،  �لتقدم  يعك�س 
باء  �لآ ت��ر�ث  على  �ملحافظة  �أهمية  يف  يتجلى 
ج�����د�د، �ل���ذي تظهر م��ف��رد�ت��ه ب��اأك��رث من  و�لأ

طريقة يف هذ� �ملعر�س.
و�أو�ضح �لرميثي �أن �لنادي ي�ضارك هذ� �لعام 
بربنامج ز�خر بالأن�ضطة و�لفعاليات �لرت�ثية 
�أهد�فه  م��ع  يتو�فق  مب��ا  و�ل�ضاملة،  �ملتنوعة 
وتاأهيل  �ل����رت�ث،  وتر�ضيخ  ن�ضر  يف  ور�ضالته 
�أع�ضاء  ل��ي��ك��ون��و�  و�ل�����ض��ب��اب  �ل��ن��ا���ض��ئ��ة  ق��ط��اع 
�إط��ار ثقافة وتر�ث  فاعلني يف �ملجتمع �ضمن 
�لع�ضر  ي��و�ك��ب طبيعة  �لإم�����ار�ت ومب��ا  دول���ة 

ومتطلباته.
وق�����دم ج���ن���اح �ل����ن����ادي خ����الل �لأي�������ام �لأوىل 
و�لعرو�س �حلية  �لور�س  من  للمعر�س عدد�ً 
لل�ضناعات و�حلرف �ليدوية �لتي كانت �ضائدة 

قدمياً، مثل �ضناعة �لفخار، و�ضناعة �لدلل، 
و�ضناعة �ل�ضيوف و�خلناجر، و�لتلي، و�ل�ضدو، 
و���ض��ف �خل��و���س، وع���دد م��ن �ل��ور���س �لبحرية 
و�ل��ط��و����ض��ة، و�لغزل،  �ل���دي���ني،  ع��ن ���ض��ن��اع��ة 
�إىل  بالإ�ضافة  �للوؤلوؤ،  و��ضتخر�ج  �ملحار  وفلق 
�مل�ضابقات �لرت�ثية، وعرو�س �ل�ضقارة، وركوب 

�خليل و�لهجن، و�أن�ضطة �لر�ضم و�لتلوين.
ل������زو�ر �ملعر�س  ي���ق���دم �جل���ن���اح ف��ر���ض��ة  ك��م��ا 
�لإمار�تية،  �ل�ضعبية  �لأك���الت  على  للتعرف 
�ل�ضور  و�لتقاط  �لتقليدية،  �ملالب�س  و�رت��د�ء 

�لفوتوغر�فية.
ويف �جلانب �لثقايف، نظم نادي تر�ث �لإمار�ت 
برناجماً مكماًل ملا يقدمه ركن �لإ�ضد�ر�ت يف 
جناحه باملعر�س، �لذي ي�ضم من�ضور�ت �لنادي 
يف �ل����رت�ث و�ل��ت��اري��خ و�ل���در�����ض���ات ودو�وي����ن 
�ل�����ض��ع��ر �ل��ن��ب��ط��ي، مب���ا ي�����ض��م��ل �ل���ع���دي���د من 
�لعناوين �لتي تخت�س بال�ضيد و�لفرو�ضية يف 

دولة �لإمار�ت.
و�ف��ت��ت��ح �ل��ن��ادي ب��رن��اجم��ه �ل��ث��ق��ايف �مل�ضاحب 
مبحا�ضرة »�خليل يف م�ضادر تاريخ �لإمار�ت« 
فيها  وحت������دث  ل��ل��م��ع��ر���س  �لأول  �ل����ي����وم  يف 
�ملهريي،  ك���ر�ز  ب��ن  �ضعيد  �ل��رت�ث��ي  �مل�ضت�ضار 
�ل������ذي ق�����دم ���ض��ي��اح��ة ت���اري���خ���ي���ة ع����ن �خليل 
�لرت�ث  يف  وح�ضورها  و�أ���ض��م��ائ��ه��ا،  و�أ���ض��ول��ه��ا 
�لإم���ار�ت���ي م��ن��وه��اً ب��اه��ت��م��ام ���ض��ي��وخ �لإم����ار�ت 

باخليل و�ضاللتها.
»�خليل  حم��ا���ض��رة  ج���اءت  نف�ضه  �ل�ضياق  ويف 
للباحث  �أبوظبي«  �إم��ارة  يف  �لقدمية  �لعربية 
�مل��ت��خ�����ض�����س يف �����ض����وؤون �خل���ي���ل حم��م��د علي 
�لذي  للمعر�س،  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  يف  �ملطرو�ضي 
دولة  يف  �لأ�ضيلة  �لعربية  �خليل  عن  حت��دث 
تاريخ  متناوًل  و�أهميتها،  و�أنو�عها  �لإم���ار�ت 
و�أ�ضماء بع�س �أقدم �خليل �لعربية يف �أبوظبي 

و�أن�ضابها.
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تاأثريا  الجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  اأن  املعروف  من 
�سلبيا على ال�سحة العقلية، وخا�سة يف ريعان ال�سباب.
بهذا  الأم��ر  يتعلق  عندما  اإن��ه  النف�ض  علماء  ويقول 
بح�سب  الفتيان،  من  اأ�سرع  الفتيات  تتاأثر  فقد  املجال، 
درا�سة جديدة.ويو�سح علماء النف�ض اأن من�سات و�سائل 
التوا�سل الجتماعي ميكن اأن توؤثر على ال�سحة العقلية 

لالأطفال يف خمتلف الأعمار ح�سب جن�سهم.

��ضتخد�مهم  ع��ن  �مل��ر�ه��ق��ني  �خل����رب�ء  و���ض��األ 
"�إن�ضتغر�م"  مثل  �لجتماعي  �لتو��ضل  ملو�قع 
�حلياة''  ع��ن  "�لر�ضا  وم�����ض��ت��وى  و"تويرت" 
ل���دي���ه���م، ث����م ب���ح���ث���و� ع����ن ر�ب������ط ب����ني هذين 

�لعاملني.
وقتا  يق�ضني  �ل��ل��و�ت��ي  �ل��ف��ت��ي��ات  �أن  ووج�����دو� 
�لجتماعي ممن  �لتو��ضل  و�ضائل  �أطول على 
ترت�وح �أعمارهن بني 11 و13 عاما، كن �أقل 

�ضعادة بحياتهن بعد عام.
وحدث �لأمر نف�ضه لدى �لأولد �لذين ترت�وح 

�أعمارهم بني 14 و15 �ضنة.
�لتو��ضل �لجتماعي هي  وبينما كانت و�ضائل 
�لعثور  يتم  مل  ذل��ك،  فيها  ح��دث  �لتي  �لبيئة 
�لجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل  ب��ني  �ضلة  على 
و�لرفاهية يف �لأعمار �لأخرى با�ضتثناء �أولئك 
19 عاما، ويف هذ�  �إىل  �أعمارهم  �لذين ت�ضل 
�ل��ع��م��ر، مت �ل��ع��ث��ور �أي�����ض��ا ع��ل��ى �ن��خ��ف��ا���س يف 

�لر�ضا عن �حلياة بعد �ل�ضتخد�م.
وقد ترتبط �حل�ضا�ضية جتاه ��ضتخد�م و�ضائل 

�لجتماعي  �ل���ت���و�����ض���ل 
ت  فا ختال ل با

�أو  �ل��دم��اغ،  بنية  يف  �لتغري�ت  مثل  �لتنموية، 
�لبلوغ، و�لتي حتدث يف وقت لحق عند �لأولد 
�أكرث من �لفتيات - على �لرغم من �أن �لآليات 

�لدقيقة تتطلب مزيد� من �لبحث.
�نخفا�س  �أن  �أي�����ض��ا  �ل��ف��ري��ق  ول��الأ���ض��ف، وج��د 
زيادة  �إىل  ي���وؤدي  �أن  �حل��ي��اة ميكن  ع��ن  �لر�ضا 

��ضتخد�م �لو�ضائط �لجتماعية.
�أخ�ضائية علم  �أورب���ن،  �آم��ي  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
�ل��ن��ف�����س �ل��ت��ج��ري��ب��ي ب��ج��ام��ع��ة ك��ام��ربي��دج عن 
معينة،  �أع���م���ار�  ه��ن��اك  �أن  "وجدنا  �ل��ن��ت��ائ��ج: 
و�ضائل  تتنباأ  عندما  �جلن�ضني،  ب��ني  تختلف 
�لتو��ضل �لجتماعي بدرجة �أكرب بالر�ضا عن 

�حلياة".
وك����ان �ل�����ض��ب��ب �ل��ك��ام��ن ور�ء ه���ذ� �ل��ب��ح��ث هو 
حتديد �ل�ضلة بني و�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي 
�لذين ي�ضعون  �ل�ضباب  �ملتز�يدة من  و�لأع��د�د 

للعالج من حالت �ل�ضحة �لعقلية.
وتقول موؤ�ض�ضة Young Minds �إن عدد 
�لأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 5 و16 

بن�ضبة  �رت��ف��ع  �مل�����ض��اع��دة،  يطلبون  مم��ن  �ضنة 
و2021.  2017 عامي  بني   50%

تاأثري�  وزم��الوؤه��ا  �أورب���ن  �لدكتورة  و�كت�ضفت 
�أن  �أب���ح���اث���ه���م، ووج�������دو�  ث��ن��ائ��ي �لجت������اه يف 
��ضتخد�م و�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي ل يوؤثر 
�ضلبا على �لرفاهية فح�ضب، بل ميكن �أن يوؤدي 
�نخفا�س �لر�ضا عن �حلياة �إىل زيادة ��ضتخد�م 

و�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي.
وعلى �لرغم من �أن هذه �لبيانات توفر نظرة 
�لتو��ضل  و���ض��ائ��ل  ت��اأث��ري  كيفية  ح���ول  ث��اق��ب��ة 
بعيد� عن  �أن���ه  �إل  �ل�����ض��ب��اب،  �لج��ت��م��اع��ي على 
�ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �جل��ن�����س، مل يتمكن  �ل���ف���روق 
تعر�ضا  �لأك���رث  ب���الأف���ر�د  �لتنبوؤ  م��ن  �ل��ف��ري��ق 

للخطر.
وعالوة على ذلك، مل تخل�س �لدر��ضة �إىل �أن 
بال�ضحة  ت�ضر  �لجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل 

�لعقلية.
وم���ع ذل���ك، يقرتح 
�أنه  �لباحثون 
ق������د 

�أوقات  يف  تظهر  �ضعف"  "نو�فذ  هناك  تكون 
خمتلفة للفتيان و�لفتيات.

وو�ضفت �لدكتورة �أوربن، وهي قائدة جمموعة 
 MRC Cognition and Brain يف
كامربيدج،  جامعة  يف   ،Science Unit
�لتو��ضل  و����ض���ائ���ل  �����ض���ت���خ���د�م  ب���ني  �ل����ر�ب����ط 
"معقد  ب��اأن��ه  �لعقلية  و�لرفاهية  �لجتماعي 

للغاية ب�ضكل و��ضح".
حتدث  �ل��ت��ي  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  �أن  "يبدو  وق���ال���ت: 
و�لبلوغ، ويف  �لدماغ  �أج�ضادنا، مثل منو  د�خل 
ظروفنا �لجتماعية جتعلنا معر�ضني للخطر 

يف �أوقات معينة من حياتنا".
�ل��ت��ي تو�ضلنا  �ل��ن��ت��ائ��ج  "من خ���الل  وت��اب��ع��ت: 
�لر�بط  ك��ان  �إذ�  م��ا  م��ن مناق�ضة  ب��دل  �إل��ي��ه��ا، 

موجود� �أم ل،
مر�هقتنا  ف��رت�ت  على  �لرتكيز  �لآن  ميكننا   
�أك���رث عر�ضة  ن��ك��ون  ق��د  �أن��ن��ا  �لآن  نعلم  ح��ي��ث 
ك��ن��ق��ط��ة �نطالق  ل��ل��خ��ط��ر و�����ض���ت���خ���د�م ه����ذ� 
لالهتمام  �مل��ث��رية  �لأ�ضئلة  بع�س  ل�ضتك�ضاف 

حقا".

الفتيات يتاأثرن بها ا�سرع من الفتيان

درا�سة تك�سف �سطوة و�سائل التوا�سل الجتماعي على ال�سحة العقلية

�سعف حا�سة ال�سم قد يكون موؤ�سرا رئي�سيا على نوع من الأورام

ويقول موقع مركز جون هوبكنز ميدي�ضن: "عندما يبد�أ 
على حا�ضة  ت��وؤث��ر  �لتي  �لأع�����ض��اب  �ل�ضرطان حت��دي��د� يف 
�لع�ضبي  �لأروم��ي  �ل��ورم  با�ضم  ُيعرف  فاإنه  لديك،  �ل�ضم 

�ل�ضمي".
و�أ�ضاف �ملوقع �ل�ضحي: "غالبا ما يحدث �لورم �لأرومي 
وي�ضمل  �لأن��ف��ي،  �لتجويف  �ضطح  على  �ل�ضمي  �لع�ضبي 
�ل�ضفيحة �مل�ضفوية، وهي عظمة تقع بني �لعينني وتقع 
يف �أعماق �جلمجمة. و�لورم �لأرومي �لع�ضبي �ل�ضمي هو 

�ضكل نادر من �ل�ضرطان".
ومن �أعر��س �لورم �لأرومي �لع�ضبي �ل�ضمي:

- �أمل حول �لعينني
- �ن�ضد�د �أو �حتقان يتفاقم �أو ل يتح�ضن

- �ن�ضد�د �لأنف
- نزيف �لأنف يف �حللق )�لتنقيط �لأنفي �خللفي(

- عيون د�معة
- نزيف يف �لأنف

- �ضديد من �لأنف
- خدر يف �لوجه �أو �لأ�ضنان

- �ضعف حا�ضة �ل�ضم
- فقد�ن �أو تغيري يف �لروؤية

- �أمل �أو �ضغط يف �لأذن
- �ضعوبة يف فتح �لفم

- ت�ضخم �لغدد �لليمفاوية يف �لرقبة
ومن  مري�س.  لكل  فريد�  �ضيكون  �لعالج  �أن  �إىل  وي�ضار 

�لورم  ع��الج  يف  خبري�  ي��رى  �أن  معني  �ضخ�س  لأي  �ملهم 
�لأروم�������ي �ل��ع�����ض��ب��ي �ل�����ض��م��ي ل��ت��ح��دي��د �أف�����ض��ل طريقة 

عالجية.
ول توجد �إر�ضاد�ت معيارية لعالج �لورم �لأرومي �لع�ضبي 

�ل�ضمي. ويعتمد �لعالج على مرحلة �ل�ضرطان.

وت�ضمل خيار�ت �لعالج �لتي يجب مناق�ضتها مع طبيبك 
ما يلي:

 - �جلر�حة
- �لعالج �لإ�ضعاعي
- �لعالج �لكيميائي

لل�سرطان العديد من الأنواع والأ�سكال املختلفة. وعندما ينمو الورم، قد يظهر عدد من الأعرا�ض غري العادية مبا فيها تلك املتعلقة بال�سم. 
والأورام الأرومية الع�سبية ال�سمية هي اأورام خبيثة نادرة تنمو يف التجويف الأنفي. ويعد ال�سم اأو عدم وجوده من املوؤ�سرات الرئي�سية املتعلقة 
بهذه املخاطر.ويحتوي التجويف الأنفي على اأع�ساب واأن�سجة م�سوؤولة عن حا�سة ال�سم. ويبداأ هذا النوع من الورم يف التجويف الأنفي وميكن 

اأن ينمو يف العني والدماغ القريبني.
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�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0054669
�ملخطر/ ندمي خان حممد �قبال - �جلن�ضية : باك�ضتان

و�أحمل هوية �مار�تية رقم )784198050853930( وجو�ز �ضفر رقم )RM4110332( ب�ضفتي مالك 
�لرخ�ضة �مل�ضماه )�لقلعة �لذهبية للتجارة �خلردة �ملعدنية( و�ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية بال�ضارقة برقم 
)721933(  �لعنو�ن/ �ل�ضارقة - �ل�ضجعة - �ضو�رع د�خلية - خلف �ضارع �لمار�ت �لهاتف/ 0521310229

رقم  �مار�تية  هوية  ويحمل  �لإمار�ت   : �جلن�ضية  �ليحياين  حمد  خليفه  حممد  مرو�ن  �إليه/  �ملخطر 
)784196462750272(

�لعنو�ن : �ل�ضارقة - مي�ضلون - بجو�ر �للولو هايرب ماركت �لهاتف/ 0506795542
�أن  حيث   - خدمات   وكيل  عقد  من  �لن�ضحاب  على  للتوقيع  �ملخت�ضة  �جلهة  لدى  �حل�ضور   : �لخطار  مو�ضوع 
�ملخطر �ليه وكيل خدمات بالرخ�ضة �مل�ضماه )�لقلعة �لذهبية للتجارة �خلردة �ملعدنية( و�ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية 
�لإقت�ضادية بال�ضارقة برقم )721933( - حاول �ملخطر �لتو��ضل مع �ملخطر �ليه عدة مر�ت ومل ي�ضتجيب  - 
لذلك : يخطر �ملخطر �ملخطر �ليه مر�جعتنا لدى �جلهات �ملخت�ضة و�حل�ضور للتوقيع على �لن�ضحاب من عقد 
يف  �لعدل  �لكاتب  �ضعادة  من  �ملخطر  يلتم�س  وعليه   ، �لرخ�ضة  جتديد  من  �ملخطر  للتمكن  وذلك  خدمات  وكيل 

�ل�ضارقة �إخطاركم بهذ� ر�ضميا ،
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 2635/2022/207 تنفيذ جتاري
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 

، ب�ضد�د  323/2021 جتاري م�ضارف جزئي  �لدعوى رقم  �ل�ضادر يف  : تنفيذ �حلكم  �لتنفيذ  مو�ضوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )5،943،350 درهم( �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف. 

طالب �لتنفيذ : بنك �ت�س ��س بي �ضي �ل�ضرق �لو�ضط �ملحدود فرع دبي - عنو�نه : �لعنو�ن �ملختار / �إمارة 
دبي - �ضارع �خلليج �لتجاري - برج �ملنارة ط30 - مكتب 3006 رقم مكاين 2466586507 

وميثله : ن�ضرين �إبر�هيم عبد�هلل �ضليمان 
�ملطلوب �إعالنه : 1 - فينيتا بونوو�ين - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لر�ضوم  �ضاملة  مبلغ             �ىل  بالإ�ضافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   5943350
و�مل�ضاريف. وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70448

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
MOJAU_2022- 0091654 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�ضر

ليكن معلوم�اً للجميع باأن �ل�ضيدة : �ضر� �ضو�تي غريى - �جلن�ضية : نيبال، ترغب يف �لبيع و�لتنازل 
بالكري�ضنان  �يد��ض�ريى  �ضانتو�س كومار   : �ل�ضيد  �إىل  �لبالغة )100%( وذلك  عن كامل ح�ضتها 
نامبيار �ضاليل فيلوفا - �جلن�ضية : �لهند، يف �لرخ�ضة �مل�ضماه )�ضر�ر �ضو�تي لتجارة �لزهور( تاأ�ض�ضت 
باأم�ارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )757035( �ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بال�ضارقة، 
لتجارة  �ضو�تي  )�ضر�ر  من  �لتجاري  �لإ�ضم  تغيري   .2 خدمات،  وكيل  تغيري   .1 �خرى:  تعديالت 

�لزهور( �إىل )عبق �لورد لتجارة �لزهور(،
�ضان  2013 يف  ل�ضنة  رقم )4(  �لحتادي  �لقانون  �حكام   فقرة )5( من  �ملادة )14(  وعمالبن�س 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء �مل�ضار �ليه 
بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.

�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
MOJAU_2022- 0091587 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�ضر

 : �لدين مندل، �جلن�ضية  �ل�ضالم كوليم  �ل�ضيد/ حممد قمر  باأن  ليكن معلوما للجميع 
�ل�ضيد  �ىل  وذلك   %50 �لبالغة  كامل ح�ضته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  بنغالدي�س 
/ تاج �ل�ضالم �ضوروز بهويان، �جلن�ضية : بنغالدي�س بالرخ�ضة �مل�ضماه )ح�ضن �بو طالب 
خلدمات تو�ضيل �ملو�د �لغذ�ئية( تاأ�ض�ضت باأمارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )796989( 

�ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بال�ضارقه، تعديالت �خرى : ل يوجد
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
MOJAU_2022- 0091594 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�ضر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�ضيد / مو�ضى فاد�كي كانديل، �جلن�ضية : �لهند يرغب يف �لبيع 
كابيل  ��ضماعيل  حممد   / �ل�ضيد  �ىل  100% وذلك  �لبالغة  ح�ضته  كامل  عن  و�لتنازل 
حممد �ضايف حممد �ضايف عبد�هلل، �جلن�ضية : �لهند بالرخ�ضة �مل�ضماه )كافترييا �لبيان( 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة   )24687( رقم  رخ�ضة  مبوجب  �ل�ضارقة  باأم�ارة  تاأ�ض�ضت 

�لقت�ضادية بال�ضارقه،  تعديالت �خرى : ل يوجد
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
MOJAU_2022- 0091402 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�ضر

باأن �ل�ضيد/ وحي�د �حمد �ضريز�ده، �جلن�ضية : �فغان�ضتان يرغب يف �لبيع و�لتنازل  ليكن معلوما للجميع 
عن كامل ح�ضته �لبالغة 100% وذلك �ىل كال من : 1- �ل�ضيد / �ضليمان �حمدي، �جلن�ضية : �فغان�ضتان 
50%، بالرخ�ضة �مل�ضماه  2- �ل�ضيد / جمال �لدين يو�ضفي، �جلن�ضية : �فغان�ضتان ن�ضبة   ،%50 بن�ضبة 
)وحيد �حمد �ضريز�ده لتجارة قطع غيار �ل�ضيار�ت �مل�ضتعملة( تاأ�ض�ضت باأمارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم 
)780200( �ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بال�ضارقه، تعديالت �أخرى : تغيري �ل�ضكل �لقانوين 
من وكيل خدمات �ىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة - تغيري �ل�ضم �لتجاري من )وحي�د �حم�د �ض�ريز�ده 
لتجارة قطع غيار �ل�ضيار�ت �مل�ضتعملة( �ىل )فر�ضان �خلط �ل�ضود لتجارة قطع غيار �ل�ضيار�ت �مل�ضتعملة 
2013 يف �ضان  ذ م م(. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�ضنة 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد 
�لعدل  �لكاتب  �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب  تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه  ��ضبوعني من 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�ضر
ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : �ل�ضيد/ نوبري ح�ضني نور �حلق بيباري - �جلن�ضية : بنغالدي�س 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة )50%( وذلك �إىل �ل�ضيد/ منري �ر�ضد 
 )1 فرع   - و�لتطريز  للخياطة  )�ورو  �مل�ضماه  �لرخ�ضة  يف  بنغالدي�س،   : �جلن�ضية   - خان 
تعديالت   ،)780288( رقم  برخ�ضة  بال�ضارقة  �لإقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة 
�أخرى : تغيري �ل�ضم �لتجاري للرخ�ضة من )�ورو للخياطة و�لتطريز - فرع1( �إىل )ركن 

�ل�ضموخ للخياطة و�لتطريز(،
 2013 ل�ضنة  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وعمالبن�س 
يف �ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�ضر
ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : �ل�ضيد/ مرز� وقار �ليا�س بيغ مرز� �ليا�س - �جلن�ضية : باك�ضتان 
�ل�ضيد/ �ضمعان جورج  �إىل  �لبالغة )50%( وذلك  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته  يرغب يف 
غ�ضني - �جلن�ضية : لبنان، وكذلك يرغب �ل�ضيد/ حممد �جمل نعمان حممد �نور د�ني�س - 
�إىل  وذلك   )%50( �لبالغة  ح�ضته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  باك�ضتان   : �جلن�ضية 
�ل�ضيد/ �ضمعان جورج غ�ضني - �جلن�ضية : لبنان، يف �لرخ�ضة �مل�ضماه )�ل�ضيارة �خلارقة ل�ضيانة 

�ل�ضيار�ت( �ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة رقم )790833(،
خدمات، وكيل  تغيري   : �أخرى  • تعديالت 

2013 يف  ل�ضنة  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��ضبوعني  بعد  �ليه  �مل�ضار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن��ض�ر
ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : �ل�ضيد/ خالد وليد ح�ضن �ل�ضالح - �جلن�ضية : �لأردن يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
�لأردن  �جلن�ضية:   - �ل�ضالح  ح�ضن  وليد  حممد  �ل�ضيد/  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�ضته  كامل  عن 
برخ�ضة  بال�ضارقة  �لإقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة  للب�ضريات(  )�لوليد  �مل�ضماه  �لرخ�ضة  يف 
�لطبية  �لنظار�ت  )بيع  من  للرخ�ضة  �لتجاري  �لن�ضاط  • تغيري  �أخرى  • تعديالت   ،)521258( رقم 
بالتجزئة، جتارة  �مللونة -  �ل�ضم�ضية و�لعد�ضات �لال�ضقة  �لنظار�ت  بيع  بالتجزئة،  و�لعد�ضات �لال�ضقة - 
عد�ضات ل�ضقة( �إىل )بيع �لنظار�ت �ل�ضم�ضية و�لعد�ضات �لال�ضقة �مللونة - بالتجزئة، بيع �لنظار�ت �لطبية 
و�لعد�ضات �لال�ضقة - بالتجزئة، �إ�ضالح �لنظار�ت، جتارة �لنظار�ت �لطبية و�لعد�ضات �لال�ضقة - باجلملة، 

جتارة �لنظار�ت �ل�ضم�ضية و�لعد�ضات �لال�ضقة �مللونة - باجلملة(، 
2013 يف �ضان �لكاتب  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�ضنة 
�لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية.

�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن��ض�ر
ليكن معلوماً للجميع ب�اأن :• �ل�ضيد/ رعي�س كوند�ن �ضاليل - �جلن�ضية : �لهند يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن )50%( من كامل ح�ضته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�ضيد/ عبد�لريبون �بو�لقا�ضم - �جلن�ضية 
: بنغالدي�س ،  وكذلك يرغب �ل�ضيد/ رعي�س كوند�ن �ضاليل - �جلن�ضية : �لهند يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
 - ح�ضني  �مز�د  علم  جهانكري  �ل�ضيد/  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�ضته  كامل  من   )%50( عن 
�لإقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة  �ليفر�(  )بقالة  �مل�ضماه  �لرخ�ضة  يف  بنغالدي�س،   : �جلن�ضية 
بال�ضارقة برخ�ضة رقم )740765(، تعديالت �أخرى:- تغيري �ل�ضكل �لقانوين للرخ�ضة من )وكيل 
�ليفر�(  )بقالة  من  للرخ�ضة  �لتجاري  �لإ�ضم  تغيري  حمدودة(،  م�ضوؤولية  ذ�ت  )�ضركة  �إىل  خدمات( 
�لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  ذ،م،م(، وعمالبن�س  �ليفر�  �إىل )بقالة 
�لت�ضديق   يتم  �ضوف  و�نه  للعلم  �لعالن  ن�ضر هذ�  �قت�ضى  فقد  �لعدل.  �لكاتب  �ضان  2013 يف  ل�ضنة 
على �لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.

�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن��ض�ر
ليكن معلوماً للجميع ب�ان : �ل�ضيد/ عبد�حلميد حممد عبد�هلل �حلمادي �جلن�ضية:�لإمار�ت 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�ضيد/عبد�لرحمن 
�حمد مغربل- �جلن�ضية : لبنان، يف �لرخ�ضة �مل�ضماه )�ضيدلية �لكندي �جلديدة( �ل�ضادرة 
�أخرى:  تعديالت  رقم )515198(،   برخ�ضة  بال�ضارقة  �لإقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  من 

تغيري �ل�ضكل �لقانوين للرخ�ضة من )موؤ�ض�ضة فردية( �إىل )وكيل خدمات(. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�ضر
ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�ضيد : على حممد على ��ضماعيل �ملازمي - �جلن�ضية : �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة )100%( وذلك �إىل 
�مل�ضماه  �لرخ�ضة  باك�ضتان، يف   : �جلن�ضية   - يا�ضني جولغا  يون�س حممد  : حممد  �ل�ضيد 
 )607142( رقم  رخ�ضة  مبوجب  �ل�ضارقة  باأمارة  تاأ�ض�ضت  للحالقة(  مغل  )�ضالون 
�ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بال�ضارقة، تعديالت �خرى: تغيري �ل�ضكل �لقانوين 

من )موؤ�ض�ضة فردية( �إىل )وكيل خدمات(،
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�ضر
ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�ضيد : عبد�لكرمي عبد�لغفور - �جلن�ضية: �أفغان�ضتان، يرغب 
عبد�ملنان  �ل�ضيد:  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�ضته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
عبد�لغفور - �جلن�ضية : �أفغان�ضتان، يف �لرخ�ضة �مل�ضماه )�ملخبز �لقدمي( تاأ�ض�ضت باأمارة 
�لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة   )571061( رقم  رخ�ضة  مبوجب  �ل�ضارقة 

بال�ضارقة،  تعديالت �أخرى:
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�إعالن بالن�سر

رقم )2022/150839(
�ملنذر : �خليط �لأزرق ملقاولت �لتك�ضية  

بوكالة �ملحامية/ قمر �ضالح �ضامل �لك�ضادي
�ضد : �ملخطر �إليها : �لقمي�س �لوطنية للمقاولت

�ملو�ضوع : طلب �إعالن بالن�ضر يف �لإخطار �لعدىل
حمرر رقم 2022/1/212598 �لطو�ر بتاريخ 2022/7/29 

حيث �أنه بتاريخ 2022/7/29 مت �لت�ضديق على �لإنذ�ر �لعديل �لو�رد بياناته �أعالة و بتاريخ 2022/8/1 تعذر 
�لإعالن بالإنذ�ر �لعديل وهذ� ما �أ�ضتوجب �لتحري عن �لرخ�ضة �لتجارية �خلا�ضة باملخطر �إليها وبالتحري عن 
 �لرخ�ضة �لتجارية بتاريخ 2022/9/26 من نظام �ل�ضجل �لقت�ضادي مل يتبني �أية عناوين �أو �أرقام تو��ضل جديدة. 
بناء� عليه ، فاإن �ملنذرة تنذر �ملنذر �إليها ب�ضرورة �ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد يف ذمتها وقدره 168،949،29 درهم )مائة 
وثمانية و�ضتون �ألفا وت�ضعمائة وت�ضعة و�أربعون درهما وت�ضعة وع�ضرون فل�ضا( خالل خم�ضة �أيام من تاريخ تبليغها 
بهذ� �لإنذ�ر، و�إل �ضت�ضطر �ملنذرة �إىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �ضد �ملنذر �ليها ملطالبتها ق�ضائيا 

ب�ضد�د �ملبلغ و�لفائدة �لقانونية وحتميلها �لر�ضوم و�مل�ضروفات �لق�ضائية و�أتعاب �ملحاماة.
وكيل وكيل �ملنذرة
حممد زين �لعابدين �سعد �أبو�خلري

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 �لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�إعالن بالن�سر

رقم )2022/150837(
�ملنذر : قمر للنقليات �لعامة

بوكالة �ملحامية/ قمر�ضالح �ضامل �لك�ضادي
�ضد : �ملخطر �إليها : �لقمي�س �لوطنية للمقاولت

�ملو�ضوع : طلب �إعالن بالن�ضر يف �لإخطار �لعدىل حمرر 
رقم 2022/1/212569 �لطو�ربتاريخ 2022/7/29 

حيث �أنه بتاريخ 2022/7/29 مت �لت�ضديق على �لإنذ�ر �لعديل �لو�رد بياناته �أعالة و بتاريخ 2022/8/1 تعذر 
�لإعالن بالإنذ�ر �لعديل وهذ� ما �أ�ضتوجب �لتحري عن �لرخ�ضة �لتجارية �خلا�ضة باملخطر �إليها وبالتحري عن 
 �لرخ�ضة �لتجارية بتاريخ 2022/9/26 من نظام �ل�ضجل �لقت�ضادي مل يتبني �أية عناوين �أو �أرقام تو��ضل جديدة.

درهم   799،160،27 وقدرة  ذمتها  يف  �ملرت�ضد  �ملبلغ  �ضد�د  ب�ضرورة  �إليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  فاإن   ، عليه  بناء� 
�أيام من تاريخ تبليغها  )�ضبعمائة وت�ضعة وت�ضعون �ألف ومائة و�ضتون درهما و�ضبعة وع�ضرون فل�ضا( خالل خم�ضة 
بهذ� �لإنذ�ر ، و�ل �ضت�ضطر �ملنذرة �إىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �ضد �ملنذر �ليها ملطالبتها ق�ضائيا 

ب�ضد�د �ملبلغ و�لفائدة �لقانونية وحتميلها �لر�ضوم و�مل�ضروفات �لق�ضائية و�أتعاب �ملحاماة.
وكيل وكيل �ملنذرة
حممد زين �لعابدين �سعد �أبو�خلري

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 �لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�إعالن بالن�سر

رقم )2022/150838(
�ملنذر : �لعني ملقاولت �لنجارة �مل�ضلحة

بوكالة �ملحامية/ قمر �ضالح �ضامل �لك�ضادي
�ملخطر �إليها : �ضركة كابيتال �أن �أف �أر للمقاولت وم�ضاريع �ملباين ذ م م

�ملو�ضوع : طلب �إعالن بالن�ضر يف �لإخطار �لعدىل حمرر 
رقم 2022/1/212582 �لطو�ر بتاريخ 2022/7/29 

حيث �أنه بتاريخ 2022/7/29 مت �لت�ضديق على �لإنذ�ر �لعديل �لو�رد بياناته �أعالة و بتاريخ 2022/8/3  تعذر 
�لإعالن بالإنذ�ر �لعديل وهذ� ما �أ�ضتوجب �لتحري عن �لرخ�ضة �لتجارية �خلا�ضة باملخطر �إليها وبالتحري عن 
 �لرخ�ضة �لتجارية بتاريخ 2022/9/26  من نظام �ل�ضجل �لقت�ضادي مل يتبني �أية عناوين �أو �أرقام تو��ضل جديدة.

درهم   240744.00 وقدرة  ذمتها  يف  �ملرت�ضد  �ملبلغ  �ضد�د  ب�ضرورة  �إليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  فاإن   ، عليه  بناء� 
و�إل   ، �لإنذ�ر  بهذ�  تبليغها  تاريخ  �أيام من  درهم( خالل خم�ضة  و�أربعون  و�أربعة  و�ضبعمائة  �لف  و�أربعون  )مائتان 
�ملبلغ  ب�ضد�د  ق�ضائيا  ملطالبتها  �ليها  �ملنذر  �ضد  �لالزمة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �إىل  �ملنذرة  �ضت�ضطر 

و�لفائدة �لقانونية وحتميلها �لر�ضوم و�مل�ضروفات �لق�ضائية و�أتعاب �ملحاماة .
وكيل وكيل �ملنذرة 
حممد زين �لعابدين �سعد �أبو�خلري

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/150046(
�ملنذر : يو�ضف خليل لالأعمال �لفنية �س.ذ.م.م

�ملنذر �إليها : �لتطوير للمقاولت �س.ذ.م.م
لذلك

)مائة  درهم   102،738.56 مبلغ  وقدره  مبلغ  �ضد�د  ب�ضروره  �ليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  فاإن 
 %  12 �إىل  و�ضتة وخم�ضون فل�ضاً( بالإ�ضافة  و�ضبعمائة وثمانية وثالثون درهماً  �ألفاً  و�ثنني 
منذ  �ل�ضد�د  �مل�ضتحق  �ملبلغ  وهو  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى  �ل�ضتحقاق  تاريخ  من  �لقانونية  �لفائدة 
�إ�ضتحقاق �لفاتورة طبقا ملا هو مبني يف هذ� �لنذ�ر وذلك خالل خم�ضة �يام من تاريخ  تاريخ 
��ضتالمكم لهذ� �لإنذ�ر و�لتنبيه عليها باأنه يف حالة �إمتناعها عن �لوفاء �ضوف ت�ضطر �ملنذرة 
�إىل �إتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة باإقت�ضاء حقوقها ومنها �إ�ضت�ضد�ر �أمر �أد�ء ، مع 

حفظ كافة �حلقوق �لقانونية �لأخرى للمنذر.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم �ملحرر )2022/150823(
�ملنذر : ��س بي كيه للعقار�ت

�ملنذر �ليه : ت�ضاينا تايزو
فان �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه بالتي

 2022/8/30 وحتى   2022/6/10 من  للفرته  دره��م   14603 مبلغ  �مل�ضتحق  �ضد�د   )1
وما ي�ضتجد من �يجار من تاريخ 2022/8/31 حتى تاريخ �ل�ضد�د وذلك خالل 30 يوما من 

��ضتالمه هذ� �لنذ�ر. 
�مل�ضتاجره يف حالة عدم دفع �ليجار وت�ضليم �لعني للمنذر خاليه من �ل�ضو�غل  �لعني  �خالء   )2

مع �ضد�د فو�تري �لكهرباء و�ملاء وتزويدنا باملخال�ضه.
3( و بخالف ذلك �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونيه بحفظ حقوقه و�لز�م �ملنذر 

�ليه جرب� ب�ضد�د �ملبلغ �ملطالب به و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماه مع �لخالء �لتام
مع حفظ كافة �حلقوق �لخرى للمنذر �يا كان نوعها �ل�ضابقه و�حلاليه و�مل�ضتقبليه.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 70392
�إعالن يف �لق�سية �لتنفيذية بالن�سر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002469/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �ليباى كادينجيالن كيدتاباك  

حيث �نه بتاريخ قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح �ملدعي 
�ملنفذ يا�ضر عقيده ربيع ن�ضيب �لظاهري ، �جلن�ضية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�ضية �مل�ضار �ليها �أعاله.
�ملحدد  �لر�ضم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور  له  �ملحكوم  �أن  ومبا 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف : 7500.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�ضند �لتنفيذي �مل�ضار �ليه �أعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�ضتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 70392
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
�لبيت �لفاخر ملقاولت تركيب وحد�ت �لتكيف  

�ملرجتعة  �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004953/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �لبيت �لفاخر ملقاولت تركيب وحد�ت �لتكيف 

حيث �نه بتاريخ قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح �ملدعي 
�ملنفذ �ضركة �لوتار ملقاولت تركيب وحد�ت �لتكييف - ذ م م  

يف �لق�ضية �مل�ضار �ليها �أعاله 
�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�ضم �ملحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف 6310
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�ضند �لتنفيذي �مل�ضار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ضتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�عالن بالن�سر

�لدعوى رقم 696-2022 تعيني خربة
حماكم دبي �لبتد�ئية

�ملتنازعة / ماج �أي للتطوير �لعقاري - منطقة حرة
ميثلها : مكتب بر�ضتيج للمحاماة و�ل�ضت�ضار�ت �لقانونية 

عنو�ن بريدي : info@prestigeadvocates.com - رقم �لهاتف : 044393733
�ضد - متنازع �ضدها / ديجتال �ك�س تكنولوجيز - �س م ح

0522085242  : �لهاتف  رقم   -  payments@wedigitalx.com : عنو�ن بريدي
�ل�ضادة/ �ضركة ديجتال �ك�س تكنولوجيز - �س م ح ، بال�ضارة �ىل حكم �ملحكمة �لتمهيدي بتاريخ 14/09/2022 يف �لدعوى 
فاإنكم مدعوين للح�ضور مبمثلكم  �ملعلومات و�من �ضبكات �لت�ضالت  ب�ضاأن ندب خبري متخ�ض�س يف تقنية  �أعاله  �ملذكورة 
�ل�ضاعة   03/10/2022 �ملو�فق  �لقادم  و�ملقرر عقده يوم �لثنني  �لهند�ضية  �ملعتمد لجتماع �خلربة  �لقانوين  �و وكيلكم 

�لو�حدة ظهر� 01:00 ظهر� وذلك عرب �لكونفر�ن�س كول )تطبيق زووم( عرب �لر�بط �دناه :
https://us04web.zoom.us/j/75892162212?pwd=w3Nm1BIIgwGKaHDbEs6VFPtOaJJh4w.1
Meeting ID : 758 9216 2212
Passcode: 4pKxZf

�خلبري �لهند�سي / م / �أحمد بهجت ح�سن 
خبري تقنية �ملعلومات و�أمن �سبكات �لإت�سالت        

�إعالن �إجتماع خربة 

70197

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

��ضم �ل�ضركة : الفجري للتجارة - �ض ذ م م  
 : �لقانوين  �ل�ضكل   - AU-07 ملك كورتيلي ريتيل - دبي �جلديدة  �لعنو�ن : حمل 
 : �لتجاري  بال�ضجل  �لقيد  رقم   511949  : �لرخ�ضة  رقم   ، م�ضوؤولية حم��دودة  ذ�ت 
1146552 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�ضاد و�ل�ضياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�ضري 
يف �ل�ضجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�ضركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2022/9/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/15 
رمي  ام  تي  ايه  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى 
حممد  عبد�لرحيم  ملك   602 رقم  مكتب   : �لعنو�ن  احل�سابات  لتدقيق  النعيمي 
 �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات - هاتف : 2517720-04 فاك�س : 04-2517721 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً 

ن�ضر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70533 �لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

��ضم �مل�ضفي :  ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
�ل��ع��ن��و�ن : مكتب رق���م 602 م��ل��ك ع��ب��د�ل��رح��ي��م حم��م��د �ل���زرع���وين - دي���رة - 
مبوجب    04-2517721  : فاك�س   04-2517720  : هاتف   - �ملرقبات 
هذ� تعلن �لإقت�ضاد و�ل�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أعاله 
لت�ضفية الفجري للتجارة - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
 2022/9/15 بتاريخ  �لعدل حماكم دبي  2022/9/8 و�ملوثق لدى كاتب 
مكتبه  يف  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى 
�لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 70533
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:703/2022/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثانية رقم 401

للوحدة  �ملدعي عليهما للمدعي  بيع  و�ملت�ضمن  م  �ضبتمرب 2020  �مل��وؤرخ يف 10  �لبيع  �لق�ضاء ب�ضحة ونفاذ عقد   : �لدعوى  مو�ضوع 
رقم 1513 مب�ضروع برج �ضتارز 2 من د�نوب �لعقارية رقم �لر�س 2596 رقم �ضهادة �مللكية 32787/2016 ��ضم �ملطور �لرئي�ضي نخيل 
مبنطقة �لفرجان مقابل ثمن مبلغ وقدره )515.000.00( درهم خم�ضمائة وخم�ضة ع�ضر �لف درهم و�لق�ضاء بت�ضجيل ونقل ملكية 
�لوحدة �ملباعة ل�ضم �ملدعي ب�ضجالت د�ئرة �لر��ضي و�لمالك بحكومة دبي مع �لز�م �ملدعي عليهما بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل 

�تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:حممد عنرت رفيق حممد رفيق

عنو�نه:خارج �لدولة - باك�ضتان/وحمله �ملختار مكتب نا�ضر مال �هلل للمحاماة و�ل�ضت�ضار�ت �لقانونية - �لمار�ت - �مارة دبي - بردبي 
- �خلليج �لتجاري - �ضارع برج خليفة - بر�مي تاور - �لطابق رقم 28 - وميثله:نا�ضر مال �هلل حممد غامن

�ملطلوب �إعالنهما :  1- فهيم �هلل 2- وجيهة مغال  -  �ضفتهما : مدعي عليهما 
مو�ضوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �لق�ضاء ب�ضحة ونفاذ عقد �لبيع �ملوؤرخ يف 10 �ضبتمرب 2020 م و�ملت�ضمن بيع 
�ملدعي عليهما للمدعي للوحدة رقم 1513 مب�ضروع برج �ضتارز 2 من د�نوب �لعقارية رقم �لر�س 2596 رقم �ضهادة �مللكية 32787/2016 
درهم  �لف  ع�ضر  وخم�ضة  درهم خم�ضمائة   )515.000.00( وق��دره  مبلغ  ثمن  مقابل  �لفرجان  نخيل مبنطقة  �لرئي�ضي  �ملطور  ��ضم 
و�لق�ضاء بت�ضجيل ونقل ملكية �لوحدة �ملباعة ل�ضم �ملدعي ب�ضجالت د�ئرة �لر��ضي و�لمالك بحكومة دبي مع �لز�م �ملدعي عليهما 
قاعة  09.00 �س يف  �ل�ضاعة  �مل��و�ف��ق  2022/10/3   �لثنني   ي��وم  لها جل�ضة  وح��ددت   - �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�ضاريف  بالر�ضوم 
�و م�ضتند�ت للمحكمة  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  �لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور 

قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197
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�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  656/2022/211 تنفيذ عقاري 
تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 

�ىل �ملنفذ �ضده/1- �لر�جحي لالن�ضاء�ت �س.ذ.م.م  -   جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م

وميثله:�حمد جمعة ح�ضن حممد �لرئي�ضي
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )913634.12( درهم �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف. 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  655/2022/211 تنفيذ عقاري 
تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 

�ىل �ملنفذ �ضده/1- �دفان�ضد لد�رة �ملر�فق ذ.م.م - فرع دبي
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار
وميثله:�حمد جمعة ح�ضن حممد �لرئي�ضي

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )918983.78( درهم �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  654/2022/211 تنفيذ عقاري 
تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 

�ىل �ملنفذ �ضده/1- �دفان�ضد لد�رة �ملر�فق ذ.م.م - فرع دبي
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م
وميثله:�حمد جمعة ح�ضن حممد �لرئي�ضي

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )1636696.95( درهم �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  607/2022/211 تنفيذ عقاري 

تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �دفان�ضد لد�رة �ملر�فق

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )616828.15( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  209/2021/6886 تنفيذ عمايل 

تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �ضركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ضعيد �حمد حممد زمان

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )89188.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�ضافة �ىل مبلغ 

)1804( درهم ر�ضوم خلزينة �ملحكمة. 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:3285/2021/465 نز�ع جتاري 
�ملنظورة يف:�لت�ضوية �لودية للمنازعات �حلادية ع�ضر رقم 760

�لقانونية 5% من  �ملنازعة : لئحة نز�ع مطالبة مببلغ وقدره )125.291.25( درهم و�لفائدة  مو�ضوع 
تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�ضد�د  . 

�ملتنازع : �ضيكا �.ع.م - �س.ذ.م.م
عنو�نه: �لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - مبنى باي �ضكوير بناية 6 - �ضقة 201

وميثله: نا�ضر يو�ضف علي نا�ضر �خلمي�س 
�ملطلوب �إعالنه :  1- بيفر جلف للخر�ضانة �جلاهزة م.م.ح  -  �ضفته : متنازع �ضده 

مو�ضوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها لئحة نز�ع مطالبة مببلغ وقدره )125.291.25( 
درهم و�لفائدة �لقانونية 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�ضد�د - نعلنكم بالقر�ر �ملنهي للخ�ضومة 
قررنا مبثابة �حل�ضوري بالز�م �ملتنازع �ضدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ )مائة وخم�ضة وع�ضرون �لف 
ومائتان وو�حد وت�ضعون درهم وخم�ضة وع�ضرون فل�ضا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة 
�لق�ضائية �حلا�ضل يف 2021/12/16 وحتى متام �ل�ضد�د وبالز�مها بامل�ضروفات ومببلغ �لف درهم مقابل 

�تعاب �ملحاماة .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70192 �لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �ملنازعة رقم:944/2022/465 نز�ع جتاري 

�ملنظورة يف:�لت�ضوية �لودية للمنازعات �ل�ضابعة رقم 756
�لقانونية 5% من تاريخ �ملطالبة  �ملنازعة : لئحة نز�ع مطالبة مببلغ وقدره )191.472.10( درهم و�لفائدة  مو�ضوع 

وحتى متام �ل�ضد�د  . 
�ملتنازع:ليندنر للمقاولت ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة �مارة �بوظبي - منطقة �مل�ضفح �ل�ضناعية M13 - مبنى �ل�ضيد �حمد عبد�لعزيز - 
هاتف رقم:0097144342399 - وميثله:نا�ضر يو�ضف علي نا�ضر �خلمي�س 

�ملطلوب �إعالنه :  1- �ي �ف بي ميدل �ي�ضت برودكت�س �س.ذ.م.م  -  �ضفته : متنازع �ضده 
مو�ضوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها لئحة نز�ع مطالبة مببلغ وقدره )191.472.10( درهم و�لفائدة 
مبثابة  قررنا  للخ�ضومة  �ملنهي  بالقر�ر  �ضده  �ملتنازع  �ع��الن   - �ل�ضد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 �لقانونية 
�حل�ضوري �ول:�لز�م �ملتنازع �ضدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ )مائة وو�حد وت�ضعون �لف و�ربعمائة و�ثنان و�ضبعون 
�لق�ضائية �حلا�ضل يف 2022/3/31 وحتى متام  �ملطالبة  تاريخ  �لقانونية بو�قع 5% من  درهم وع�ضرة فل�ضا( و�لفائدة 
�ل�ضد�د - ثانيا:بتوقيع �حلجز �لتحفظي على �ملو�د �ملوجودة مب�ضنع �ملتنازع �ضدها و�خلا�ضة باملتنازعة وفاء� ملبلغ �لدين 

�ملقرر يف �لبند �ول من منطوق �لقر�ر وبالز�م �ملتنازع �ضدها بامل�ضروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 70197

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  3944/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 13/2022 تظلم من �مر �د�ء ، ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )8095( درهم �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف .
طالب �لتنفيذ : ند �ضبيب لنقل وجمع �لنفايات

 -  B مبنى �ضر�يا �فينيو بلوك -  B عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لقرهود - ديره - دبي - �ضارع �ضارع
�ضقة مكتب 108 - كليه �لد�ر

وميثله:روؤيا عبد�هلل حممد �لعو�ضي
�ملطلوب �إعالنه : 1- كالريون ��س �ي �ف لعمال �لت�ضميم �لد�خلي �س.ذ.م.م - �ضفته: منفذ �ضده

مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)8095.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  463/2019/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/35 عقاري جزئي ، ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )687815( درهم �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف .
طالب �لتنفيذ : هالت روؤوف عزيز

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديره - �ضارع بني يا�س - برج �مل�ضرف - مكتب 1407 - بجو�ر بلدية دبي
وميثله:علي �بر�هيم حممد �حلمادي

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ضركة �ت�س �يه بي �ن للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�ضة وهي عبارة عن �لوحد�ت �رقام )103-101-
1201-1202-1203-1214( و�لكائنه بامارة دبي - م�ضروع ويند تاور 2 منطقة �لثنية �خلام�ضة رقم �لر�س 

9 - وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:607/2022/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثانية رقم 401

�ملبالغ  برد  عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لتد�عي  طريف  بني  �ملربمة  و�ل�ضر�ء  �لبيع  �تفاقيتي  بف�ضخ  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�ضوع 
وت�ضع  درهم ثالثمئة   )329.000( وق��دره  مبلغ  �جمايل  قدرها  و�لبالغ  �لنفر�د  و�لتظلم  بالت�ضامن  �ملدعية  �ىل  �مل�ضتلمة 
وع�ضرون �لف درهم - مع �لفائدة بو�قع 5% من تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 

كفالة و�لتعوي�س مببلغ )50000( درهم خم�ضون �لف درهم. 
�ملدعي:جنالء عبد�هلل خمي�س ر��ضد �جلنيبي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - مبنى برج ملينيوم - �ضقة برج ملينيوم - برج خليفة
وميثله:�بوبكر �ضامل عو�س �ملنهايل

�ملطلوب �إعالنه :  1- عامل ت�ضابال ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 
مو�ضوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بف�ضخ �تفاقيتي �لبيع و�ل�ضر�ء �ملربمة بني طريف �لتد�عي 
وقدره  مبلغ  �جمايل  قدرها  و�لبالغ  �لن��ف��ر�د  و�لتظلم  بالت�ضامن  �ملدعية  �ىل  �مل�ضتلمة  �ملبالغ  ب��رد  عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م 
�لتام  �ل�ضد�د  تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى  �لفائدة بو�قع 5% من  )329.000( درهم ثالثمئة وت�ضع وع�ضرون �لف درهم - مع 
�لف درهم - وح��ددت لها جل�ضة يوم  �ملعجل بال كفالة و�لتعوي�س مببلغ )50000( درهم خم�ضون  بالنفاذ  و�ضمول �حلكم 
�لثالثاء  �ملو�فق  2022/10/4  �ل�ضاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 70197

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:1842/2022/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثانية ع�ضر رقم 859
مو�ضوع �لدعوى : قبول ت�ضجيل �لدعوى و�عالن �ملدعي عليهم بها �ضم ملف �لنز�ع رقم 3098/2022 نز�ع حمدد �لقيمة 
�لز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن ب�ضد�د مبلغ وقدره )253.691.88( درهم و�لفو�ئد �لقانونية 5% من تاريخ �لفاتورة �حلا�ضل 

يف 2019/9/10 وحتى متام �ل�ضد�د . 
�ملدعي:�لنظمة �لعالية لالعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لق�ضي�س �ل�ضناعية �لر�بعة - دبي - �ضارع 15 - مبنى �ملبنى كامل لل�ضركة - �ضقة �لر�ضي
�ملطلوب �إعالنه :  1- تريو بارتنري�س للمقاولت �لبناء �س.ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها قبول ت�ضجيل �لدعوى و�عالن �ملدعي عليهم بها �ضم ملف �لنز�ع 
و�لفو�ئد  دره��م   )253.691.88( وق��دره  مبلغ  ب�ضد�د  بالت�ضامن  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  �لقيمة  ن��ز�ع حمدد   3098/2022 رقم 
�ملو�فق   �ل�ضد�د - وح��ددت لها جل�ضة يوم �لثالثاء   �لفاتورة �حلا�ضل يف 2019/9/10 وحتى متام  �لقانونية 5% من تاريخ 
2022/10/4  �ل�ضاعة 09.00 �س ويقت�ضي ح�ضوركم �مام �د�رة �لدعوى �لبتد�ئية �لثانية ع�ضر بقاعة �لتقا�ضي عن بعد �لتي 
ميكن �لو�ضول �ليها من خالل موقع حماكم دبي �للكرتوين - خدماتنا �للكرتونية �لعامة - جد�ول جل�ضات �لق�ضايا 
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197 �لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  7267/2022/253 تنفيذ �سيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�ضعة رقم 230
�ضده/ �ملنفذ  �ملو�ضوع/حرر   - وبعد  طيبة  حتية   ،،، �ملحرتم  �لتنفيذ  قا�ضي  �ضعادة   : �لتنفيذ  مو�ضوع 

حممد �حمد حمفوظ عمر - �جلن�ضية/�ليمن عدد 4 �ضيكات ل�ضالح �ملنفذ/م�ضرف �ل�ضارقة �ل�ضالمي 
عليه  �لتنفيذ  �ملطلوب  �ملتبقي  و�ملبلغ   )55.602( مبلغ  جزئي  �ضد�د  يوجد  �لر�ضيد  كفاية  لعدم  و�ملرتدة 
 )000006+000003+000002+000001( رقم  �ملرجتعة  �ل�ضيكات  بقيمة  نطلب  لذ�  دره��م   )235.678( وهو 

و�مل�ضحوبة على م�ضرف �ل�ضارقة �ل�ضالمي .
طالب �لتنفيذ : م�ضرف �ل�ضارقة �ل�ضالمي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�ضارقة - �ل�ضناعية 18 - �ضارع مليحة - مبنى فرع م�ضرف �ل�ضارقة �ل�ضالمي 
- �ضقة �لر�ضي - د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد �أحمد حمفوظ عمر - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)241137( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70535

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�عالن حكم بالن�سر        
18/2021/990 عقاري جزئي 

تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 
�إىل حمكوم عليه 1- حممد وجيه حممد عبد ح�ضن  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : موؤ�ض�ضة عقار
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ  2021/9/19  يف  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها  نعلنكم 
ل�ضالح/ موؤ�ض�ضة عقار 1- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )194.596( درهم 
مع �لفائدة بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية وحتى متام �ل�ضد�د 2- �لز�م �ملدعي عليه بان 
تاريخ �ضريورة �حلكم  �لقانونية بو�قع 5% من  يوؤدي للمدعي مبلغ )20.000( درهم و�لفائدة 
درهم مقابل  و�مل�ضاريف وخم�ضمائة  بالر�ضوم  �ملدعي عليه  �لز�م   -3 �ل�ضد�د  نهائيا وحتى متام 
�تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70530

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:447/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
�ملنظورة يف:�لت�ضوية �لودية للمنازعات �ل�ضابعة رقم 756

مو�ضوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )45000( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�لفائدة 
�لقانونية %5  . 

�ملتنازع:عز�لدين �لفا�ضل حممد ف�ضل
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - بني يا�س - بني يا�س �ضارع �لذ�ريات - مبنى بني يا�س �ضرق 10 - �ضقة 

21
�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد خالد ح�ضن عثمان  -  �ضفته : متنازع �ضده 

وقدره  عليه مببلغ  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�ضوعها  عليك  �أق���ام  ق��د    : �لإع���الن  مو�ضوع 
�ملنهي  بالقر�ر  �ضده  �ملتنازع  �ع��الن   -  %5 �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  و�مل�ضاريف  و�ل��ر���ض��وم  دره��م   )45000(
�لتنظيمية  �لالئحة  �مل��ادة 54 من  ��ضد�ر قر�ر منهي للخ�ضومة وفقا لن�س  �ملحكمة  للخ�ضومه قررت 
لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية وقررت مبثابة �حل�ضوري �لز�م �ملتنازع �ضده مبلغ )45.000( درهم و�لفائدة 

5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لزمته �لر�ضوم و�مل�ضاريف .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

تغيري ��سـم /طماعة حممد عمر حممد �ل�سام�سي 
تقدمت �ملو�طنة /طماعة حممد عمر حممد �ل�ضام�ضي/ 
من  ��ضمها  بتغيري  �أبوظبي   - �لتوثيق  ق�ضم  �ىل  بطلب 

)طماعة( �ىل)نور�(
خالل  �ملذكور  �لق�ضم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

�لعالن ن�ضر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم �لتوثيق �لعام 

د�ئرة �لق�ساء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

تغيري ��سـم /زينب �سالح حم�سن مويل �ملنهايل 
�ملنهايل/  مويل  حم�ضن  �ضالح  /زينب  �ملو�طنة  تقدمت 
من  ��ضمها  بتغيري  �أبوظبي   - �لتوثيق  ق�ضم  �ىل  بطلب 

)زينب( �ىل)�لعنود(
خالل  �ملذكور  �لق�ضم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

�لعالن ن�ضر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم �لتوثيق �لعام 

د�ئرة �لق�ساء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:117/2022/39 جتاري م�سارف كلي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لر�بعة رقم 403

مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�ضامن مببلغ وقدره )22386828.16( درهم �ثنان وع�ضرون 
مليونا وثالثمائة و�ضتة وثمانون �لفا وثمامنائة وثمانية وع�ضرون درهم و�ضتة ع�ضر فل�س - و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 
�ملدعي:بنك �لمار�ت دبي �لوطني �س.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �م��ارة دبي - �لكر�مه - بردبي - دبي - �ضارع �م هرير - مبنى بنايه �لزمردة - �ضقة B5 -53 - خمترب 
دبي �ملركزي

�ملطلوب �إعالنه :  1- �ملرموقة �لعاملية لت�ضنيع وت�ضويق �لغذية �س.ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 
بالتكافل و�لت�ضامن مببلغ وقدره  بالز�م �ملدعي عليهم  �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة  :  قد  مو�ضوع �لإع��الن 
)22386828.16( درهم �ثنان وع�ضرون مليونا وثالثمائة و�ضتة وثمانون �لفا وثمامنائة وثمانية وع�ضرون درهم و�ضتة ع�ضر 
فل�س - و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة - وحددت لها جل�ضة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2022/10/4  �ل�ضاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�ضي 
عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5317/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 3789 ل�ضنة 2020 جتاري جزئي و�مللغي بال�ضتئناف 
رقم 340 ل�ضنه 2021 ��ضتئناف جتاري و�ملعدل بال�ضتئناف رقم 3324 ل�ضنة 2021 ��ضتئناف جتاري ، ب�ضد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )675774.70( درهم �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف .
طالب �لتنفيذ : �ل جي �ف �ضي جي للتجارة �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - رقة �لبطني - ديره - دبي - �ضارع �ملكتوم - مبنى �م �م تاورز - �ضقة 1203
�ملطلوب �إعالنه : 1- كرمي دي ل كرمي �س.ذ.م.م - �ضفته: منفذ �ضده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د   : �لإع���الن  مو�ضوع 
وقدره )675774.70( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4645/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2022/138 جتاري م�ضارف جزئي ، ب�ضد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )646156( درهم �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف .
طالب �لتنفيذ : �لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لكر�مة - بردبي - دبي - �ضارع �م هرير - مبنى زمردة - �ضقة �خلام�س 
�ملركزي دبي  خمترب   -  b53

�ملطلوب �إعالنه : 1- تامر حممود حممود علي يو�ضف - �ضفته: منفذ �ضده
مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)646156( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�ضافة �ىل مبلغ ر�ضوم خلزينة �ملحكمة ، وعليه 
فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �ملنازعة رقم:1703/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 

�ملنظورة يف:�لت�ضوية �لودية للمنازعات �لر�بعة رقم 753
مو�ضوع �ملنازعة : �ملطالبة بف�ضخ �لعقد بني �ملدعي و�ملدعي عليه للوحدة رقم 104 مبنى �أور� و�لغاء �لت�ضجيل با�ضم �ملدعي 
و�عادة ت�ضجيل �لوحدة با�ضم �ملدعية و�لز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د مبلغ وقدره )69.138.20( درهم باقي مان�ضبته 40% من 
قيمه �لعقد مع م�ضادرة �ملبالغ �ملدفوعة ل�ضالح �ملدعية مبلغ وقدره )121.893( درهم و�لفائدة بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة 

وحتى متام �ل�ضد�د مع �لز�مه بالر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  . 
�ملتنازع:عزيزي ديفليومبنت�س �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �ضارع �ل�ضيخ ز�يد - كونر�د بيزن�س تاور - �لطابق 15 - مكتب 1505 
�ملطلوب �إعالنه : 1- وليد حممد علي �ضعيد �ل�ضحي  -  �ضفته : متنازع �ضده 

�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بف�ضخ �لعقد بني �ملدعي و�ملدعي عليه للوحدة رقم 104  مو�ضوع �لإع��الن : قد 
وقدره  مبلغ  ب�ضد�د  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  �ملدعية  با�ضم  �لوحدة  ت�ضجيل  و�ع��ادة  �ملدعي  با�ضم  �لت�ضجيل  و�لغاء  �أور�  مبنى 
)69.138.20( درهم باقي مان�ضبته 40% من قيمه �لعقد مع م�ضادرة �ملبالغ �ملدفوعة ل�ضالح �ملدعية مبلغ وقدره )121.893( 
�لز�مه بالر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�ضمول  �ل�ضد�د مع  درهم و�لفائدة بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام 
بالقاعة  �ضباحا  �ل�ضاعة:09:00  �مل��و�ف��ق:2022/10/6  �خلمي�س  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  كفالة-  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
م�ضتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.D.17

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70392

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:331/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثالثة رقم 13

و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م   )98868.59( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�ضوع 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام . 

�ملدعي:�ضن�ضري �ك�ضرب�س خلدمات نقل �لوثائق ذ.م.م
عنو�نه:�لمار�ت - دبي - ديره - �لق�ضي�س 2 - �ملنطقة �ل�ضناعية م�ضتودع رقم 9 ملك موؤ�ض�ضة دبي �لعقارية - رقم 

مكاين:3800297161
�ملطلوب �إعالنه :  1- ذي بروف�ضيونال كوريريز �س.ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 

�ملذكورة �عاله  �لدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/3/8 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  :  نعلنكم  �لإع��الن  مو�ضوع 
ل�ضالح/ �ضن�ضري �ك�ضرب�س خلدمات نقل �لوثائق ذ.م.م يف مادة جتاريه �نتهائية �لز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي �ىل 
�ملدعية مبلغ وقدره )98.868.59( ثمانية وت�ضعون �لفا وثمامنائة وثمانية و�ضتون درهما وت�ضعة وخم�ضون فل�ضا ، 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �ضنويا من 2022/1/25 وحتى متام �ل�ضد�د و�لزمتها �مل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة  ، حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� 

�لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70392

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :كر�ج جنمة موتري

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�ضة رقم:1670047 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة حممد ��ضف حممد يو�ضف %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد حمد�ن حميد حممد �ملنظرى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 10000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�ضم جتاري من/ كر�ج جنمة موتري 

NAJMAT MOTARY GARAGE 

�إىل /كر�ج جنمة موتري - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م 
NAJMAT MOTARY GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�يه �ت�س 

 CN 3 للتجارة �لعامة رخ�ضة رقم:2867166 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13659 بتاريخ 2022/9/29 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية باأن / �ل�ضادة :�ضالون جارة �لو�دي للرجال ذ.م.م

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�ضة رقم:1071638 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / �إ�ضافة عبد�لله �حمد �حلريرى %100

تعديل مدير / �إ�ضافة عبد�لله �حمد �حلريرى
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف عي�ضى �حمد �ضامل بخيت �لقبي�ضى

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد وليد عبد�لغفور �لعلى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة �إىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�ضم جتاري من/ �ضالون جارة �لو�دي للرجال ذ.م.م 

JARAT AL WADI GENTS SALON L.L.C
�إىل /�ضالون جارة �لو�دي للرجال - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ م م 

JARAT AL WADI GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
خالل �ضبعة �أيام من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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•• اأبوظبي-الفجر:

�أط���ل���ق �لأر����ض���ي���ف و�مل��ك��ت��ب��ة �ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى من�ضة 
من  جم���م���وع���ة  و�ل���ث���ق���اف���ة  ل��ل��ف��ن��ون   Google
�لق�ض�س �لرقمية )digital stories( تت�ضمن 
كبري  لعدد  �جل��ودة  عالية  و�ضور�ً  موثقة  معلومات 
�لإمار�ت  دولة  �لتاريخية يف  �لقالع و�حل�ضون  من 
�لعربية �ملتحدة، بالإ�ضافة �إىل ق�ضة معر�س “ذ�كرة 
�لوطن” �لتي �ضارك بها �لأر�ضيف و�ملكتبة �لوطنية 
�لق�ض�س  ه��ذه  وتت�ضمن  ز�ي���د،  �ل�ضيخ  مب��ه��رج��ان 
�ملجيد  �لإم���ار�ت  تاريخ  من  �مل�ضتقاة  �ل�ضورة  مئات 
وتر�ثها �لعريق، ويتطلع �لأر�ضيف و�ملكتبة �لوطنية 
�ملن�ضة  ت��رثي  �لتي  �لق�ض�س  من  �ملزيد  عر�س  �إىل 

بتاريخ �لإمار�ت وتر�ثها �ملادي وغري �ملادي.
وجتدر �لإ�ضارة �إىل �أن �لأر�ضيف و�ملكتبة �لوطنية قد 
�أطلق �أول جمموعة له “ق�ضة �لحتاد” على من�ضة 

للفنون و�لثقافة يف عام 2014.   Google
وتاأتي هذه �خلطوة من �لأر�ضيف و�ملكتبة �لوطنية 
بالتعاون مع Google للفنون و�لثقافة �نطالقاً 
�إب��ر�ز معامله  �ل��رت�ث �لإمار�تي و�ضرورة  �أهمية  من 
�لأ�ضالة  ق��ي��م  م��ن  ب��ه  يتمتع  م��ا  �إىل  ت��وح��ي  �ل��ت��ي 
برت�ثه  �لإم��ار�ت��ي  �ل�ضعب  �فتخار  و�إىل  و�ل��ع��ر�ق��ة، 
�لذي يتجه بقوة نحو  �ملادي  �ملادي وغري  �لإن�ضاين 

�لعاملية.
�ل�ضتفادة  �إىل  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأر���ض��ي��ف  ويتجه 
�لرت�ث  حفظ  يف  �ملتطورة  �حلديثة  �لتقنيات  م��ن 
�لإم���ار�ت���ي �ل��ع��ري��ق و�إت���اح���ة �ل��ف��ر���ض��ة �أم����ام �لعامل 

�ملا�ضي  ي��رب��ط  ح�����ض��اري  َم��ْع��لَ��م  فهو  عليه؛  ليّطلع 
باحلا�ضر، ويحّق لدولة �لإمار�ت �أن تفخر به.

و�لثقافة  ل��ل��ف��ن��ون   Google ر����ض���ال���ة  وت��ت��م��ث��ل 
�لعاملية،  �لثقافة  �إىل  مب�ضاعدة �جلميع يف �لو�ضول 
وباعتبارها �ضريك �بتكار فاإن �ملن�ضة تعمل مع �أكرث 
من 2000 موؤ�ض�ضة ثقافية �ضمن ما يزيد عن 80 
دولة حول �لعامل، لتقدمي �ملحتوى �لثقايف للجمهور 

من حول �لعامل.       
ومتّكن �لأر�ضيف و�ملكتبة �لوطنية من خالل تعاونه 
ي�ضلط  �أن  و�لثقافة  للفنون   Google من�ضة  مع 
�أك��رب من  �لإم��ار�ت��ي ملجموعة  �ل��رت�ث  �ل�ضوء على 
تاريخية  ق�ض�س  ب��ا���ض��ت��خ��د�م  �ل��ع��امل  ح���ول  �ل��ن��ا���س 

و�لو�ضائط  و�ل�����ض��ور  م��ك��ت��وب��ة  �إم���ار�ت���ي���ة  وت��ر�ث��ي��ة 
�ملتعددة مع جمهور عاملي مل�ضاعدة �ملزيد من �لنا�س 
بالطالع على ثقافة وتر�ث دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ل��ن��وع��ي��ة لالأر�ضيف  �مل��ت��ح��دة. وع���ن ه���ذه �خل��ط��وة 
و�مل��ك��ت��ب��ة �ل��وط��ن��ي��ة ق���ال ���ض��ع��ادة ع��ب��د �هلل م��اج��د �آل 
ع��ل��ي م��دي��ر ع���ام �لأر���ض��ي��ف و�مل��ك��ت��ب��ة �ل��وط��ن��ي��ة: �إن 
 Google من�ضة  على  �مل��وج��ودة  �ل�ضفحات  ه��ذه 
�لدور  �أهمية  يطالعها  ملن  توؤكد  و�لثقافة  للفنون 
�لذي يوؤديه �لأر�ضيف و�ملكتبة �لوطنية على �ضعيد 
�ل��وط��ن و�إت��اح��ت��ه��ا، و�أه��م��ي��ة �ملحتوى  حفظ ذ�ك���رة 
�لإلكرتوين �لذي قدمه عرب هذه �ملن�ضة، وهو مما 
نفخر به، ونحن نوؤكد للعامل ما قاله �ضيدي �ضاحب 

�ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم -رعاه �هلل- 
“�إن دولة �لإمار�ت لي�ضت �أمة طارئة على �لتاريخ.. 
فنحن �ضعب عريق بنى �أجم��اد�ً يف �ملا�ضي، و�ضيبني 

م�ضتقباًل جميد�ً �أي�ضاً...«.
و�أ�ضاف: و�ن�ضجاماً مع روؤية قيادتنا �لر�ضيدة �لتي 
جعلت م��ن دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة رمز�ً 
�حل�ضار�ت؛  ب��ني  وللتو��ضل  �لآخ���ر  على  لالنفتاح 
للعامل  نقدم  �لثقافية  �ل�ضفحات  ه��ذه  وع��رب  فاإننا 
مكانة  ت��ع��زز  �ل��ت��ي  �لعمر�نية  ح�ضارتنا  م��ن  ج���زء�ً 

تر�ثنا �ملعماري عاملياً.
�لأر�ضيف  �ضفحات  ب��ه  حتفل  م��ا  �أن  �ضعادته  و�أك���د 
للفنون   Google من�ضة  على  �لوطنية  و�ملكتبة 

و�ل��ث��ق��اف��ة ه���و ن��ق��ط��ة �ل��ب��د�ي��ة يف م�����ض��روع وطني، 
ولدينا  و��ضتد�مته،  جناحه  على  حري�ضون  ونحن 
يف �لأر�ضيف و�ملكتبة �لوطنية من �ل�ضور �لتاريخية 
و�لأفالم �لوثائقية ما يجعلنا قادرين على �لإ�ضافة 

و�لتجديد با�ضتمر�ر.
ومن �جلدير بالذكر �أن �ل�ضيد مارتن رو�ضك مدير 
قد  �أفريقيا  و�ضمال  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق  يف  �ل�ضيا�ضات 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �لأر�ضيف  ���ض��ارك يف �حل��ف��ل، و�أ����ض���اد 
�لأر�ضيف  �ضفحات  ه��ذه  و�عترب  �لوطنية،  و�ملكتبة 
�ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى م��ن�����ض��ة ج���وج���ل للفنون  و�مل��ك��ت��ب��ة 
و�ل��ث��ق��اف��ة ن���اف���ذة ي��ط��ّل م��ن��ه��ا �ل���ع���امل ع��ل��ى تاريخ 
�لإمار�ت وتر�ثها، و�أبدى تفاوؤله بالتعاون �مل�ضتقبلي 

بني �لطرفني.وقدمت �ل�ضيدة �أمينة �أحمد �ل�ضحي 
رئ��ي�����س وح�����دة �لإع�������الم �لإل����ك����رتوين ع���ر����ض���اً عن 
و�ملكتبة  �لأر�ضيف  �أن�ضاأها  �لتي  �جلديدة  �ل�ضفحات 
و�حل�ضون  �ل��ق��الع  ع��ن   2022 ع���ام  يف  �ل��وط��ن��ي��ة 
ذ�ك��رة �لوطن على من�ضة جوجل للفنون  ومعر�س 
�لتي  �مل�ضتقبلية  �مل�ضاريع  و��ضتعر�ضت  و�ل��ث��ق��اف��ة، 

�ضيتم تنفيذها وفق خطة زمنية حمددة.
�ل�ضر�كات  ت��ع��زي��ز  �أه��م��ي��ة  �إىل  �ل�����ض��ح��ي  و�أ�����ض����ارت 
�مل�ضتقبلية مع جوجل للفنون و�لثقافة بالإ�ضهام يف 
�لن�ضر و��ضتد�مة �لعمل �لإبد�عي و�لتعاون �لثقايف.

�لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�ضيف  �أن  �إىل  �لإ���ض��ارة  وجت��در 
قد �ختار �لقالع و�حل�ضون ليرثي بق�ض�ضها من�ضة 
ببعدها  ترمز  لأنها  و�لثقافة  للفنون   Google
�ل��ت��اري��خ��ي �إىل ���ض��م��وخ �مل��ا���ض��ي وع��ظ��م��ت��ه، و�إب�����د�ع 
�لتقليدية.  �ل��ع��م��ارة  �لإم���ار�ت���ي يف جم��ال  �لإن�����ض��ان 
وي��اأت��ي �ه��ت��م��ام �لأر���ض��ي��ف و�مل��ك��ت��ب��ة �ل��وط��ن��ي��ة بن�ضر 
�لرت�ث  من  ج��زء�ً  كونها  من  �نطالقاً  �ل�ضور  ه��ذه 
�لعمر�ين �لذي تركه �لآباء و�لأج��د�د، ومن �لهوية 
�ل��ع��م��ر�ن��ي��ة و�ل��ت��اري��خ �ل��وط��ن��ي، وم���ن ح��ر���ض��ه على 
ذ�كرة  �إث��ر�ء  �أجل  و�لتقنيات من  �لرب�مج  ��ضتخد�م 

�لوطن.
ق�ضة  بن�ضر  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�ضيف  �هتم  وق��د 
“ذ�كرة �لوطن” مبهرجان �ل�ضيخ ز�يد لأنها تقدم 
جو�نب مهمة يف تاريخ ن�ضوء دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة على �أيادي �ملغفور له -باإذن �هلل- �ل�ضيخ ز�يد 
بن �ضلطان �آل نهيان و�إخو�نه حكام �لإمار�ت، وتطور 

�لدولة و�زدهارها بجهود وروؤى �لقيادة �لر�ضيدة.

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يطلق �سفحات من تاريخ وتراث الإمارات على من�سة Google للفنون والثقافة 

•• ال�شارقة - الفجر 

�ل�ضعر�ء  �لأدب�������ي  �حل�����رية  جم��ل�����س  ����ض��ت��ق��ب��ل 
�لنبطي  لل�ضعر  �ل�ضارقة  ملتقى  يف  �مل�ضاركني 
في�ضل ع�ضكر   ، �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  من 
�مل��ه��ل��ك��ي، وحم��م��د �ل���وب���ري �ل�����ض��م��ري، وخالد 
عبد�لرحمن �ل�ضبيعي، ومرمي �ليامي “حرف 

وعبري �لعتيبي.  �لعنا”، 
ح�ضر �للقاء �ضعادة �لأ�ضتاذ عبد �هلل  بن حممد 
�ل�ضارقة،  يف  �لثقافة  د�ئ���رة  رئي�س  �ل��ع��وي�����س، 
و�ل�ضتاذ حممد �إبر�هيم �لق�ضري، مدير �إد�رة 
بطي  �لأ�ضتاذ  و  �لد�ئرة،  يف  �لثقافية  �ل�ضوؤون 
�ملظلوم مدير جمل�س �حلرية �لأدبي بال�ضارقة، 

وجمهور من حمبي �ل�ضعر. 
يف م�ضتهل �للقاء  رحب �ضعادة عبد�هلل �لعوي�س 
ب�ضيوف �ل�ضارقة، ونقل حتيات �ضاحب �ل�ضمو 
�لقا�ضمي  �ل�ضلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�ضيخ 
موؤكد�  �ل�ضارقة،   حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�ضو 

�ل���د�ئ���م ع��ل��ى �حت�ضان  ل��ه��م ح��ر���س �لإم������ارة 
�إىل �ملكانة �لتي  خمتلف �أنو�ع �لإب��د�ع، م�ضري�ً 
�لعربية؛  �لثقافة  يف  �لنبطي  �ل�ضعر  يحتلها 
�ل�ضعرية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ل��ق��اء�ت  ه���ذه  �أن  ح��ي��ث 

حتظى  باهتمام  �ضموه،
 و ح��ر���ض��ه ع��ل��ى �حل���ف���اظ ع��ل��ى ه����ذ� �لإرث 
�لأدبي، من خالل �قامة �مللتقيات و �ملهرجانات 

�ل�ضعرية على مد�ر �لعام.
ب��دوره��م ت��ق��دم �ل�����ض��ع��ر�ء �ل�����ض��ع��ودي��ون بجزيل 
�ل�ضكر وعظيم �لمتنان ل�ضاحب �ل�ضمو حاكم 
�ملتو��ضل  دعمه  وعلى   ، تف�ضله  على  �ل�ضارقة 
�لعرب،  و�ملثقفني  بالثقافة  �ملبا�ضر  و�هتمامه 
�لثقافة  تعزيز مكانة  ي�ضهم يف   دع��م كل ما  و 
�ل�ضعر�ء  ق��ام  ذل��ك  عقب   ، ن�ضرها  و  �لعربية 
باإلقاء بع�ضاً من �أ�ضعارهم، وقد جاءت �لق�ضائد 
معربة عن �لنتماء و�لولء للوطن، وق�ضيدة 
يف حب لل�ضارقة و�أخ��رى حتية لالإمار�ت، كما 

برزت �حلكم و�لن�ضائح يف بع�س �لق�ضائد.

�سعراء ال�سعودية يف �سيافة احلرية الأدبي 

 •• ابوظبي-الفجر:

�حتفاء باملوروث و�إعالء لرموز �لهوية �لوطنية ورو�ئع لغتنا �لر��ضخة 
ون���رث�ً، يف وج��ودن��ا ووج��د�ن��ن��ا وذ�ك��رت��ن��ا، وبخا�ضة م��ع م��ا متثله  �ضعر�ً 

�لق�ضائد من حماكاة لق�ضايا �جتماعية ووطنية ووجد�نية متنوعة. 
�لأخرى،  �لأدبية  �لفنون  بني  كبرية  مكانة  �ل�ضعر  �حتل  �لتاريخ،  عرب 
لغة قريبة من  وي�ضتخدم  �ملتلقني  �أنه يخاطب وج��د�ن وم�ضاعر  حيث 
حيث  �لعربية  �ل�ضعوب  بني  رئي�ضياً  دور�ً  له  جعل  مما  �جلميع،  قلوب 
��ضتخدموه للتعبري عما يجوب يف �أذهانهم من خو�طر و�أفكار يف كافة 
�إد�رة  جلنة  بجناح  �خلا�س  ركنها  يف  �ل�ضعر  �أكادميية  �ملجالت.وُتقدم 
و�لفرر�ضية  �ل�ضيد  و�لرت�ثية يف معر�س  �لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجان 
كتابا   106 �إىل  ي�ضل عددها  �لتي  �ملختارة  �لإ���ض��د�ر�ت  جمموعة من 
�ضعر�ء  من  ع��دد  دو�وي��ن  �أب��رزه��ا  ودر��ضاته،  �لنبطي  �ل�ضعر  يف  متنوعاً 
�لنبطية  بال�ضعر  �خلا�ضة  و�ل��در����ض��ات  و�ملعا�ضرين،  �لقد�مى  �لنبط 
�ل�ضعرية  �ل��دو�وي��ن  �إىل  �إ�ضافة  وق��و�ف��ي��ه،  و�أوز�ن����ه  و�أغ��ر����ض��ه  وفنونه 

�ملنبثقة عن برنامج �ضاعر �ملليون خالل مو��ضمه �ملا�ضية.
وت�ضمل هذه �لإ�ضد�ر�ت على �ضبيل �ملثال ديو�ن �ل�ضاعر �لرقر�قي، جمع 
�مل��زروع��ي، ودي��و�ين �ل�ضاعر  و�إع��د�د �ل�ضاعر و�لباحث عبيد بن ق��ذلن 
�ضيف بن حمد بن �ضليمان �ل�ضام�ضي، وكتاب “�ضعر ومقنا�س” للدكتور 
غ�ضان �حل�ضن، �لذي ي�ضم در��ضة هي �لأوىل من نوعها يف �ضعر �لقن�س، 

�إىل  �لأول  باأجز�ئها من  �لإم��ار�ت  �ل�ضعبي يف  �ل�ضعر  �أع��الم  ومو�ضوعة 
�لثالث للدكتور ر��ضد �ملزروعي، و�أي�ضا �ملو�ضوعة �لعلمية لل�ضعر �لنبطي، 
للدكتور غ�ضان �حل�ضن بجميع �أجز�ئها من �لأول وحتى �ل�ضاد�س ع�ضر، 
�أبو�ضهاب، وكتاب  ودي��و�ن ر��ضد �خل�ضر جمع وتدوين حمد بن خليفة 
“علي بن م�ضبح �لكندي - �ضريته و�إطالله على �ضعره”، و”�لأماكن يف 
منطقة �لظفرة” و” �لأ�ضماء �لتاريخية لالأماكن يف منطقة �لظفرة” 

وجميعها من جمع و�ضرح �ل�ضاعر و�لباحث علي �أحمد �لكندي �ملرر.
وحتر�س �أكادميية �ل�ضعر من خالل م�ضاركاتها �مل�ضتمرة يف �لفعاليات 
�مل�ضهد  �أن تكون حا�ضرة يف  �لإم��ار�ت على  �لثقافية و�لرت�ثية يف دولة 
�ل�ضعر  �ملتنوعة يف  �إ���ض��د�رت��ه��ا  ع��ر���س  ع��رب  ب��ال��دول��ة،  و�لأدب����ي  �لثقايف 
للقارئ  �لفكرية  �لذ�ئقة  تخاطب  �لتي  �ل�ضعبي  �مل��وروث  و�أدب  و�لنقد 
�ل��ع��رب��ي و�خل��ل��ي��ج��ي ب��ك��اف��ة م�����ض��ت��وي��ات��ه��ا، ك��م��ا ُت����رثي �مل�����ض��ه��د �لثقايف 
جوهر  ت�ضكل  عميقة،  ومعرفية  �إن�ضانية  قيّم  ذ�ت  مبوؤلفات  �حل�ضاري 

�مل�ضروع �حل�ضاري و�لتنموي للدولة. 
وتعك�س هذه �مل�ضاركة حر�س �لأكادميية على تعريف �مل�ضاركني باأهمية 
�ملعارف  م�ضدر  وه��و  �لإن�ضانية،  �ل��ت��ج��ارب  خال�ضة  يعد  �ل��ذي  �ل�ضعر 
�لإن�ضانية، ووعاء ثقايف ل غنى عنه، لهذ� �أطلق عليه �لعرب لقب “ ديو�ن 
وعلومهم،  لتجاربهم، وحكمهم،  وعاء  �ل�ضعر  �أنهم جعلو�  �أي  �لعرب”، 
�لذين  �ل�ضعر�ء  �لكثري من  هناك  �أّن  نن�ضى  ول  وثقافتهم.  ومعارفهم، 

نظمو� �أجمل �لق�ضائد يف �ل�ضقور وريا�ضتها.

اأكادميية ال�سعر حتتفي باملوروث وُتعلي قيم النتماء يف اإ�سداراتها

اخلميس   29  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13659  
Thursday    29    September    2022   -  Issue No   13659



فــن �أجنــبــي

27
دراما هادئة ظاهريًا، لكّنها م�سحونة بالغ�سب وال�سخط يف عمقها

واملهاجرين الهجرة  لق�سية  الإن�سانية  غري  الأوروبية  املُعاجلة  ُيدين  ولوكيتا":  "توري 
د�ردن بر�ضم  �لأخ��و�ن  �أفالمهما، يهتّم  كعادتهما يف 
�عتنائهما  من  �أكرث  بينها،  و�لعالقات  �ل�ضخ�ضيات 
بخلفياتها �أو ما�ضيها، �أو بتفا�ضيل �حلبكة و�إِحَكاِمَها. 
حيث  �ل�ضيء،  بع�س  �أ�ضلوبهما  تطّور  جديدهما،  يف 
�ملُ�ضاهد  و�إق��ن��اع  بالتفا�ضيل،  دق��ي��ق  �ه��ت��م��ام  يظهر 
بالأحد�ث ومنطقها، قدر �مل�ضتطاع. فنياً، مل يتغرّي 
�أ�ضلوبهما كثري�ً، �ضكاًل وم�ضموناً. �لالفت لالنتباه 
�لتي  �ل��ب��اك��رة،  �أف��الم��ه��م��ا  عك�س معظم  ع��ل��ى  �أّن����ه، 
تناولت �أ�ضخا�ضاً بي�ضاً ينتمون �إىل �لطبقة �لعاملة، 
يف بلجيكا وفرن�ضا، متحور فيلماهما �لأخري�ن حول 
�ضخ�ضيات ُملّونة: "�ل�ضاب �أحمد" )2019(، تناول 

ت��ط��ّرف ���ض��ب��يٍّ ُم�����ض��ل��م، ع��رب��ي �لأ����ض���ل؛ ويف "توري 
ل  �أي�ضاً،  �أفريقيتني.  �ضخ�ضيتني  هجرة  ولوكيتا"، 
�لأخالقي،  �لغمو�س  مل�ضة  �أو  �لذنب،  ل�ضبغة  وجود 
�أو �ضذ�جة �لطرح، كحال �ل�ضخ�ضيتني �ملركزيتني يف 

�أحمد". و"�ل�ضاب  جمهولة" )2016(،  "فتاة 
لييج  ق���رب  "بودونك"،  منطقة  ج��دي��ده��م��ا  �ّت��خ��ذ 
�لبلجيكية )�ضرق �لعا�ضمة بروك�ضل( حّيز�ً لأحد�ث 
ملمو�س  وب�ضكل  �لبد�ية،  منذ   � تتحّرك  تر�جيدية 
�ضيلز(،  )بابلو  توري  كارثة حتمية.  � �ضوب  وحثيث 
�ضبي �ضغوف وذكي وحمبوب )12 عاماً(، ولوكيتا 
)جويل موبوندو(، �لأكرب منه )16 عاماً(، �ضبورة 

وم�ضوؤولة، تبذل ما يف و�ضعها حلمايته من همجية 
لالعتناء  طاقته  ُج��ّل  ت��وري  يبذل  حولهما.  �لعامل 
�إّنهما  باخت�ضار،  ومثابرة.  وعناد  بت�ضميم  بلوكيتا، 
�ملُمكنة  �لطرق  ي�ضتك�ضفان  �جلميع.  �ضد  مر�هقان 

للبقاء معاً، وخلق م�ضتقبل يّت�ضع لأحالمهما.
يف �للقطة �لطويلة �لأوىل، �لتي ُت�ضّكل �مل�ضهد �لأول 
ت�ضتجوبها  ب��ة،  ُم��ق��رَّ ���ض��ورة  يف  لوكيتا  تظهر  ك��ّل��ه، 
�ل�ضلطات ب�ضاأن تفا�ضيل عثورها على �ضقيقها توري 
�أع���و�م. يرجتف   8 ك��ان يبلغ  د�ر لالأيتام، عندما  يف 
وجهها من �لقلق، وينتابها هلع �ضديد. ل ت�ضتطيع 
�لإج���اب���ة، لأّن �ل��ق�����ض��ة حم�����س ك��ذب��ة خُم��َت��ل��ق��ة. يف 
�لنهاية، ينك�ضف �أّنهما غري �ضقيقني، بل من بلدين 
�ل�ضفر  يف  �لتقيا  وب��ن��ني(،  )�ل��ك��ام��ريون  خمتلفني 
يبدو  ُمقّربني.  �ضديقني  و�أ�ضبحا  �أوروب���ا،  �إىل  معاً 
�أنقذت حياة توري يف مرحلة ما، يف ذ�ك  �أّن لوكيتا 
ت�ضريح  على  فعاًل  ح�ضل  توري  �أن  �ل�ضفر.�لو��ضح 
بالبقاء، رمبا حلد�ثة �ضّنه، و�ضعوبة ترحيله. تظاُهر 
للبقاء  �أف�ضل  �ضقيقته مينحها فر�ضة  باأّنها  لوكيتا 
�ضيتّم ترحيلها، لكونها مهاجرة  معه. خالف ذلك، 
ُيَبّت �أمرها، ُي�ضَمح لهما  �قت�ضادية، ل لجئة. حّتى 
بالبقاء يف مركز لالأطفال �ملهاجرين، تديره �لدولة، 
ويخ�ضع لإ�ضر�ف �ضئيل من خمت�ضني �جتماعيني.

ب��ت��ف��ا���ض��ي��ل كيفية  ك���ث���ري�ً  �ل�����ض��ي��ن��اري��و  ي��ن�����ض��غ��ل  ل 
و�ضولهما �إىل �لحتاد �لأوروبي، "�لأر�س �ملوعودة"، 
ما�ضيهما،  عن  �لكثري  ُيقّدم  ل  ُم��رّوع��ة.  رحلة  بعد 
ل.  �أم  �لبقاء  ي�ضتحقان  كانا  �إْن  مب�ضاألة  يهتّم  ول 
�مل�����ض��اك��ل و�لعقبات  ي��ن�����ض��ّب ع��ل��ى  �لأك����رب  �ل��رتك��ي��ز 
�أحدهما  و�لتز�م  تخّطيها،  وحماولتهما  و�ل�ضعاب، 
بالإ�ضافة  عليه،  �ل�ضديد  وخوفه  وحر�ضه  بالآخر، 
�إىل رغبتهما �جلارفة يف �لبقاء على قيد �حلياة، يف 

بو�ضوح عالقة  �أب���َرز  ه��ذ�  بهما.  يكرتث  ل  جمتمع 
قليل  ع��دد  �ضوى  ُي�ضاهيها  �أن  مُيكن  �آ���ض��رة، ل  حب 
�ل�ضوء على  �ُضّلط  كما  �لدم".  "�أ�ضقاء  من عالقات 
نادرة،  و�ضد�قة  ملمو�س،  و�ن�ضجام  ُم�ضرتك،  دفء 
غري موجودة، تقريباً، يف �لأفالم �لأخرية لالأخوين 
�إي��ط��ايل، قريب  ُيغّنيان معاً يف مطعم  د�ردن.ل��ي��اًل، 
يقومان  �ضتار.  �لعمل جُمّرد  �ملهاجرين.  ماأوى  من 
�ملدينة،  �أن��ح��اء  يف  �مل��خ��ّدر�ت  لتوزيع  ليلية  بجولت 
حل�����ض��اب �ل��ط��ّب��اخ �لأل���ب���اين بيتيم )�أل���ب���ان �أوك�����اج(، 
�ل��ق��اب��ع د�ئ��م��اً يف قبو �مل��ط��ع��م، و�ل���ذي مي��ّده��م��ا كّل 
لتوزيعها،  �لقنب  م�ضحوق  من  �ضغرية  بحزم  ليلة 
قليل،  م��ال  مقابل  يف  �لبيتز�،  تو�ضيل  غطاء  حت��ت 
بلوكيتا  �أّن��ه يتحّر�س  �ضاخنة. كما  �أو كعك و�ضطائر 
�لرجال  على  �لأم���ر  يقت�ضر  جن�ضياً.ل  وي�ضتغّلها 
هناك  و�لق�ضاة.  و�مل�ضتغلِّني  �ملفرت�ضني  �لأوروب��ي��ني 
�ملدينة،  لوكيتا يف  ُيطارد�ن  �أفريقيان،  و�م��ر�أة  رجل 
وي�ضاألنها عن �ضبب عدم ذهابها �إىل �لكني�ضة، وعدم 
ت�ضديد دينها لهما، يف مقابل جلبهما لها �إىل �أوروبا. 
�أفالم  و�أق�����ض��ى م�ضاهد  �أج��م��ل  �أح���د  �إىل  ي��ق��ود  ه��ذ� 
من  �ل�����ض��ي��ارة،  يف  لوكيتا  تفتي�س  د�ردن:  �لأخ��وي��ن 
ِقَبل �ملر�أة، �لتي تعرث على مّدخر�تها، وتاأخذها، ما 
يدعو لوكيتا �إىل �لت�ضال بو�لدتها باكية وُمعتذرة، 
و�ضاعرة بالذنب لعدم �إر�ضالها �ملبلغ �لالزم لتكاليف 
�حل�ضول  من  ياأ�ضها  غمرة  �ل�5.يف  �أ�ضقائها  تعليم 
على �إقامة �ضرعية، وخطورة �لرتحيل �ملُحدقة بها، 
�ملُدّمرة  �لر�ضمية  و�ل�ضكوك  �لبريوقر�طية  ظل  يف 
تو�فق  �ل��ن��ق��ود،  �إىل  �مل��ا���ض��ة  وحاجتها  لأح��الم��ه��م��ا، 
لزرع  �ضّري  "ُب�ضتانّية" يف خمباأ  �لعمل  على  لوكيتا 
�أ�ضهر،   3 فيه  حُتَب�س  بيتيم.  ميلكه  �ل��ق��ّن��ب،  ن��ب��ات 
بالنباتات  تعتني  نهائياً.  منه  �خل��روج  عليها  مُينع 

حت��ت �لأ����ض���و�ء �ل�����ض��اخ��ن��ة �ل��ت��ي ل ت��ط��اق. يف بيئة 
�حلر�ئق،  من  وحت��ذي��ر�ت  �حل���ر�رة،  �ضديدة  رطبة، 
وكيفية �لت�ضّرف عند حدوثها؛ مع وعد بالدفع بعد 
هاتفها  �ضحب  �إليها،  بالن�ضبة  �لأ���ض��و�أ،  �مل��ّدة.  �نتهاء 
منها، ما يعني عدم متّكنها من �لتو��ضل مع �أهلها، 
�لفتتاحية،  �للقطات  توري.بعد  على  و�لطمئنان 
ولوكيتا"  "توري  ُي��ع��ت��رب  ي��ت��وّق��ف.  ل  �ل��ت��وت��ر  ي��ك��اد 
�ضياق  يف  د�ردن،  ل��الأخ��وي��ن  غ�ضباً  �لأك���رث  �لفيلم 
�لدر�ما �لأخالقية و�لجتماعية، ذ�ت �ملحن و�ملاآ�ضي، 
�لتي �أم�ضيا �لعقود �لثالثة �ملا�ضية يف نحتها، فيلماً 
تلو �آخر. �لغ�ضب هنا لي�س �ضمنياً، كعادتهما. �ضحنة 

و�ل�ضلطات،  �لقو�نني  �ضد  �أ�ضا�ضاً  موّجهة  �لغ�ضب 
و�ضد لمبالة �ملجتمع جتاه ما يحدث.

تعني  �أن  يجب  �ل�ضينما  �أّن  د�ردن  �لأخ����و�ن  ُي��وؤم��ن 
�ضيئاً ي�ضتبك وي�ضتفّز ويتد�خل مع �لعامل �حلقيقي، 
وُيغرّيه.  وي��ع��ّدل��ه  ليقلبه  خ�ضو�ضاً،  �ملجتمع  وم��ع 
متاماً كاملدر�ضة �ل�ضينمائية للربيطاين ِكن لوت�س، 
�ل���ر�ق���ي���ة، �مللتزمة  �ل��ف��ن��ي��ة  �مل���د�ر����س  وغ���ريه���ا م���ن 
�جتماعياً، لذ� جعل �لأخو�ن د�ردن "توري ولوكيتا" 
�إىل مر�جعة  و�إمي��اءة فنية و�قعية، ودع��وة  �ضرخة، 
�ضيا�ضات �لهجرة و�أمور �ملهاجرين، يف حُماولة، رمبا 

تكون �أخرية، لإيقاظ �ل�ضمائر �لغافلة.

كان م�ضل�ضل Game Of Thrones �أحد �أكرث �لعرو�س 
�لتي كان لها �ضعبية يف �لعقد �ملا�ضي. 

�أن  م��ن  مو��ضم  ثمانية  مل��دة  ��ضتمرت  �لتي  �ل�ضل�ضلة   متكنت 
ت�ضبح ذ�ت �ضهرة عاملية كبرية،

 و�ضنعت للنجوم �مل�ضاركني يف �لعر�س �ضجة كبرية بني ع�ضية 
�أدو�ر  على  ح�ضلو�  �لذين  �لكبار  �لنجوم  بني  من  و�ضحاها. 
و�ضويف  هارينغتون  وكيت  ك��الرك  �إمييليا  �لعر�س  يف  مميزة 

تورنر و�آخرين.
يف حني �أن �ضخ�ضيات �ل�ضل�ضلة �أ�ضبحت �ضائعة ب�ضكل كبري بني 
�ل�ضبع  �ملمالك  منازل  �أحد  منهم  كل  �ختارو�  �لذين  �ملعجبني 

�لأدو�ر  تلك  لعبو�  �لذين  �ملمثلون  �أ�ضبح  لي�ضجعه،  �ملتنوعة 
ا مف�ضلني لدى �ملعجبني. �أي�ضً

�عتمدت  �لتي  �ل�ضل�ضلة  بها  قدمت  �لتي  �لكيفية  �إىل  بالنظر   
علي عدد كبري من �ل�ضخ�ضيات، فاإن قائمة �ملمثلني �لنجوم يف 
�لعر�س �ضخمة، وبالتايل ي�ضعب حتديد �لنجم �لأكرث �ضعبية 

يف �لعر�س.
�ملمثل  �ضوؤ�ل علي جوجل، هو من   pinkvilla طرح موقع 

�لأكرث �ضهرة يف  Game Of Thrones  ؟.
�لأ�ضهر  هي  كالرك  �إمييليا  �لنجمة  �ملمثلني  قائمة  وت�ضدرت 

بني �لفنانني �مل�ضاركني، 

ح��ي��ث ����ض��ت��ه��رت �مل��م��ث��ل��ة �ل��ب��ال��غ��ة م��ن �ل��ع��م��ر 35 ع��اًم��ا بدور 
�لتنانني". "�أم   Daenerys Targaryen

بحث  قائمة  على  �لعر�س  م��ن  �ضهرة  �لأك���رث  �لثانية  �ملمثلة 
ج���وج���ل، ���ض��ويف ت���رين���ر، �ل��ت��ي ل��ع��ب��ت دور ���ض��ان�����ض��ا ���ض��ت��ارك يف 

�لعر�س. 
ا يف  من بني �لنجوم �لآخرين من �لعر�س �لذين ظهرو� �أي�ضً

�لقائمة، 
وكان  لن�ضرت،  �ضري�ضي  دور  ج�ضدت  �لتي  هيدي  لينا  ت�ضمل 
�لتي لعبت دور  �لفنانة  مي�ضي وليامز  �لقائمة هي  �لتايل يف 

�لبطولة يف دور �أريا �ضتارك يف �مل�ضل�ضل.

اإمييليا كالرك اأم �سويف تورنر.. تعرف على اأكرث جنوم Game of Thrones �سهرة

ولوك  بيار   � جان  البلجيكي  الثنائي  اأف��الم  اأح��دث  ُيعَترب 
داردن، "توري ولوكيتا"، الفائز باجلائزة اخلا�سة بالدورة 
ال�75 )17 � 28 مايو-اأيار 2022( ملهرجان "كاّن" ال�سينمائي 
الدويل، اأحد اأقوى اأفالمهما الأخرية، يف م�سريتهما الطويلة، 
هادئة  درام���ا  يقّدمان  فيه،  ع��ق��ود.   4 نحو  منذ  املمتدة 
عمقها.  يف  وال�سخط  بالغ�سب  م�سحونة  لكّنها  ظاهريًا، 
قوامها الإن�ساين ُيدين، �سراحة وبقّوة، املُعاجلة الأوروبية 
الفيلم  كاأّن  وللمهاجرين.  الهجرة،  لق�سية  الإن�سانية  غري 
ُموؤّخرًا، ترحيل  املخزية لربيطانيا،  املحاولة  نع لإدانة  �سُ

لجئني منها اإىل دولة اأفريقية، لقاء بدٍل مادي.
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عامل قد ي�ساعد على اكت�ساف 
�سرطان الربو�ستات مبكرا

ك�ضفت �لأبحاث �أن �لرجال �ملعر�ضني خلطر �لإ�ضابة ب�ضرطان �لربو�ضتات 
ميكن ت�ضخي�ضهم يف وقت مبكر �إذ� �أخذ �لأطباء يف �لعتبار نقاط �ل�ضعف 

�لور�ثي.
بها  �مل�ضتبه  �لربو�ضتات  ل�ضرطان  �ل�ضنوية  �لإح���الت  خم�س  تتبع  وميكن 
�لإحالة  تتجنب  �أن  ميكن  �أخ���رى   40% �أن  ح��ني  يف  للتحقيق،  �ضريعا 
و�خلزعات �لغازية �إذ� مت ت�ضمني خطر ور�ثي لالإ�ضابة بال�ضرطان يف فرز 

�ملمار�س �لعام.
�إىل  �ملخاطر  معظم  يف  �ضريعا  يتتبعون  �لذين  �ل��رج��ال  ي��وؤدي  �أن  وميكن 
�لبقاء  �إىل حت�ضني معدلت  ي��وؤدي  ما  و�لعالج يف وقت مبكر،  �لت�ضخي�س 
�إحالة م�ضتبه   800000 باإجر�ء حو�يل   GPs على قيد �حلياة. وتقوم 
حو�يل  تتبع  وميكن  �ملتحدة.  �ململكة  يف  �ضنويا  �لربو�ضتات  ل�ضرطان  بها 
160 �ألف رجل ب�ضرعة وميكن �أن يتجنب 320 �ألفا �لإحالة �إذ� مت �عتبار 
ون�ضرتها  �إك�ضرت  جامعة  �أجرتها  لدر��ضة  وفقا  عامال،  �جلينية  �ملخاطر 

�ملجلة �لربيطانية لل�ضرطان.
باملر�س  مرتبطا  معروفا  جينيا  متغري�   250 م��ن  �أك��رث  �لفريق  وجمع 
ل��الإ���ض��اب��ة ب�ضرطان  ل��ل��ف��رد  ل��و���ض��ف �خل��ط��ر �جل��ي��ن��ي  "درجة" و�ح����دة  يف 

�لربو�ضتات.
لدى  �جل��دي��دة  �ل�ضرطان  ح��الت  رب��ع  ح��و�يل  �لربو�ضتات  �ضرطان  وميثل 
�لرجال - يتم ت�ضخي�س حو�يل 52000 رجل كل عام يف �ململكة �ملتحدة 
�لرجال،  �ل�ضرطان لدى  �ضيوعا لوفيات  �لأ�ضباب  �أكرث  وحدها، وهو ثاين 
ويت�ضاعف معدل �لبقاء على قيد �حلياة ملدة خم�س �ضنو�ت �إذ� مت ت�ضخي�ضه 

يف مرحلة مبكرة.
كما �أن �لرجال �أكرث عر�ضة مرتني ون�ضف لالإ�ضابة ب�ضرطان �لربو�ضتات 
�إذ� كان و�لدهم �أو �أخوهم �أ�ضيب به، وفقا ل�ضرطان �لربو�ضتات يف �ململكة 
�أخيهم  �أو  و�لدهم  كان  �إذ�  �أكرب  تكون فر�س �حل�ضول عليه  �ملتحدة. وقد 
�أقل من 60 عاما عند ت�ضخي�س �ملر�س، �أو �إذ� كان لديهم �أكرث من قريب 

و�حد م�ضاب به.
وقال �ملعد �لرئي�ضي �لدكتور هاري غرين، من كلية �لطب بجامعة �إك�ضرت: 
"در��ضتنا هي �لأوىل �لتي تثبت �أن دمج �ملخاطر �جلينية يف تقييم خماطر 
�أن  ميكن  �لعام  �لطبيب  قبل  من  �ملحتمل  �لربو�ضتات  ل�ضرطان  �ملر�ضى 
�لأك��رث عر�ضة للخطر. وتعطي �ختبار�ت  �أ�ضرع لأولئك  �إحالة  �إىل  ي��وؤدي 
موؤ�ضر �ضرطان �لربو�ضتات �حلالية نتائج �إيجابية خاطئة يف ثلثي �حلالت، 

ما يعني �أن �لآلف يتحملون �خلزعات �لغازية و�ملوؤملة".
تنبيه  �لقلق. ومت  �ضهر� من   18 �لباحثني  مع  ق�ضته  �ضارك  وعانى رجل 
ريت�ضارد وي�ضتليك، 74 عاما، �ضائق قطار متقاعد، يف نوفمرب 2015 �إىل 

�أن دخول �ملرحا�س ليال قد يكون عالمة على �حلالة.
�لطريقة  ه��ذه  كانت  "�إذ�  وق��ال:   .2017 يونيو  �ضيء حتى  كل  ي��اأت  ومل 
�أن  �أن تقلل من عدد �لرجال �لذين يجب  �جلديدة لتقييم �ملر�ضى ميكن 

يختربو� ذلك، �أعتقد �أنه �ضيكون لها فو�ئد كبرية".

اأن يقف عليه،  الإن�سان  ا�ستطاع  اإذا  الذي  الكوكب  • ما هو 
�سيبلغ وزنه حينها ال�سعف تقريبًا عن وزنه على الأر�ض؟

- كوكب �مل�ضرتى.
الإن�سان؟ دم  اإىل  تركيبها  يف  الكيميائية  املواد  اأقرب  هي  • ما 

- مياه �لبحر.
يوم؟ كل  البحر  جنم  اأنثى  ت�سعه  اأن  ميكن  الذي  البي�ض  عدد  • كم 

- حو�يل 200 مليون بي�ضة يومًيا.
منخاره؟ مبقدمة  اأنفه  فتحة  تقع  الذي  الوحيد  الطائر  هو  • ما 

-طائر �لكيوي.
• ما هو الطائر الذي ي�ستخدم رجليه يف الوقوف لكنه ل ي�ستطيع 

اأن مي�سي ول ي�ستطيع و�سع رجليه اأمام بع�سهما البع�ض؟
- طائر �لطنان.

• هل تعلم �أن �ليود هو عن�ضر كيميائي �ضبه معدين من جمموعة مولد�ت �مللح. وهو ج�ضم �ضلب ذو لون 
وهو  متبلرة.  ق�ضري�ت  �ضكل  يتخذ  وهو  مزعجة.  ور�ئحة  معدين  بربيق  يتميز  �ل�ضو�د،  �إىل  �ضارب  رم��ادي 
يتو�جد ب�ضكل �يودور�ت يف مياه �لبحر و�لنباتات �لبحرية، وهو ي�ضتخرج عادة من رماد �أ�ضنة �لالمينارية. 
ولليود ��ضتعمالت عدة يف �ملجال �لطبي، فهو ي�ضتعمل خارجياً كمطهر ود�خلياً يف معاجلة �لغدة �لدرقية 

و�لأمر��س �لغددية وت�ضلب �ل�ضر�يني و�لروماتيزم. 
�لذباب  منها  �لعامل.  �أنحاء  جميع  يف  منت�ضرة  �لذباب  من  جن�س  �ألف   40 من  �أكرث  هناك  �أن  تعلم  • هل 
�لربيع  يف  يحت�ضد  �ل��ذي  �ل�ضمالية  �لغابات  يف  �ملنت�ضر  �لأ�ضود  �لذباب  �أي�ضاً  ومنها  �ملاألوف،  �لعادي  �ملنزيل 
�لذبابة  فاإن جناح  �لإن�ضان. وللعلم فقط،  �إىل قتل  ت��وؤدي  �أن  �إىل  باأعد�د ل ح�ضر لها، وت�ضل درجة ع�ضته 

يتحرك يف �لثانية �لو�حدة �أكرث من 330 مرة. 
�لإجنليزية. �للغة  يف  ��ضتخد�ما  �حلروف  �أكرث  هو   E حرف  �أن  تعلم  • هل 

و�للغة  �لإ�ضبانية  و�للغة  �ل�ضينية  �ملاندرين  لغة  هي  �لعامل  دول  يف  �ضيوعا  �للغات  �أكرث  �أن  تعلم  هل   •
�لإجنليزية. ح�ضب عدد �ملتحدثني بها.

�للغة  يف   mt ب�  تنتهي  �لتي  �لوحيدة  �لكلمة  “حلمت” هي  تعني  �لتي   Dreamt كلمة  �أن  تعلم  • هل 
�لإجنليزية.

�أ�ضرت�ليا. يف  جاذبية  �لأكرث  �ملدينة  هي  بريث  • مدينة 

الببغاء.. املخادع
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الع�سل 
��������ض������ت������ب������د�ل  مي������ك������ن   
�ل����ع���������ض����ل ب����ال���������ض����ك����ر يف 
خف�س  بهدف  �لريجيم، 
من   63% ح�������������و�يل 
�ل���������ض����ع����ر�ت �حل�����ر�ري�����ة 
�مل�ضتهلكة.  �ل���ي���وم���ي���ة 
ب����اأنَّ �ل��ع�����ض��ل �أكرث  ع��ل��م��اً 
ح���������الوة م������ن �ل�������ض���ك���ر، 
ومي���ك���ن ����ض��ت��خ��د�م��ه يف 
يحوي  وه����و  �ل��ت��ح��ل��ي��ة، 
�لأمينية  �لأح����م����ا�����س 
و�لفيتامينات  و�مل���ع���ادن 
�أي�س  يف  ت�����ض��اع��د  �ل���ت���ي 

يف  �لع�ضل  وُي�ضاعد  �ل��وزن.  زي��ادة  متنع  وبالتايل  و�لدهون،  للكولي�ضرتول 
م  م م�ضتويات �ل�ضكر يف �لدم ويتحكَّ �إحر�ق �لدهون وخ�ضارة �لوزن، فهو ُينظِّ

يف �جلوع ويزيد من كفاءة عمليَّة �لأي�س و�إحر�ق �لدهون �أثناء �لنهار.
�لكثري من  �ملناعة، ومينح متناوله  نظام  ويقوِّي  �له�ضم  ز عمليَّة  يعزِّ كما 

�لطاقة �لالزمة للقيام بالأعمال �ليوميَّة.
عند خلط �لع�ضل و�ملاء �لد�فئ، هو يفيد يف ه�ضم �ملو�د �لغذ�ئيَّة يف �جل�ضم، 
�ل�ضموم  �ملذكور من  �خلليط  ُيخلِّ�س  كما  �ل�ضباح،  يف  �ضربه  عند  �ضيَّما  ل 
و�لف�ضالت �ملرت�كمة د�خل �جل�ضم، وبالتايل ُي�ضاعد يف خ�ضارة �لوزن ب�ضكل 

�أ�ضرع، حيث �أنَّ �لكليتني تعمالن على نحو �أف�ضل.

هذ�  وك��ان  ببغاء  �ضر�ء  على  �لبناء  ��ضر  �لطويل  و�لوقت  �مللل  ك�ضر  و�معانا يف  �ل�ضيفية  �لج��ازة  ق��دوم  عند 
�ل�ضر�ر بالجماع مما ��ضطر �لب �إىل �لذهاب �إىل �ضوق �ملدينة و�لذي توجد به �عد�د �ضتي من �لطيور ل�ضر�ء 
�لببغاء �ملطلوب.. وبعد جولة كبرية فيه مل يجد طلبه فاخربه �حدهم بوجود مز�د للطيور ي�ضتطيع �ن يجد 
فيه طلبه ومن هنا �نطلق �لو�لد يف طريقه �إىل �ملز�د �لكبري، عندما دخل �لو�لد �ملز�د فوجيء مبجموعة كبرية 
من �لطيور مبا فيها بع�س �لببغاو�ت وعندما �ضمع �ضوت �لبائع ينادي على �حد �لببغاو�ت بانه �ح�ضن �لنو�ع، 
�مل��ز�د وبد�أت  بال�ضرت�ك يف ذلك  �لب  ��ضرع  ياأكل كثري� ول ي�ضدر �ضجيجا،  د�ئما، ل  لبق يف كالمه، نظيف 
�ملز�يدة من 052 ريال فا�ضاف �لب 05 ف�ضمع من يقول ثالثمائة وخم�ضني فا�ضاف 05 ف�ضمع من يقول 
�ربعمائة وخم�ضني فا�ضاف مره ثانية 05 فقال �ل�ضوت خم�ضمائة وخم�ضني وهكذ� حتى �ل�� 007 فلم يزد �حد 

عليها وهنا فرح �لب وحدث نف�ضه بانه ظفر ب�ضفقة جيدة ب�ضبب هذ� �ل�ضعر �لكبري.
 وعندما هم بالذهاب �إىل �ملثمن لدفع �ملبلغ �ملطلوب و��ضتالم �لببغاء قرر �ن ينظر للببغاء نظرة �خرية ليتاأكد 
من �ن نقوده مل تذهب �ضدى.. فاقرتب منه وحاول �لم�ضاك به فما كان من �لببغاء �ل و�ن �ضرخ فيه وقال له: 
يا عبيط.. يا عبيط، فا�ضتعجب �لب من �ضالطة ل�ضان هذ� �لطري �لوقح ويف نف�س �لوقت �ح�س �ن هذ� �ل�ضوت 
لي�س غريبا وفكر قليال ثم نظر للببغاء وقال له 052 فقال �لببغاء ثالثمائه وخم�ضني.. فز�د �لب خم�ضني 
فقال �لببغاء �ربعمائة وخم�ضني وهنا �ضجت �لقاعة بال�ضحك فقد �كت�ضف �ن �لببغاء هو من كان يز�يد على 
�ضعره فقال له: �يها �لوقح مل تكن خمطاأ �نا فعال �كون عبيطا لو ��ضرتيتك، لن �ريح �لبائع منك فالتبق هنا 

فانتما �لثنان �ضفقة خا�ضرة وحمد� هلل �ين مل �دفع فيك فل�ضا.

�أخ�ضائية  غوفمان،  �أول��غ��ا  �لرو�ضية  �لطبيبة  ك�ضفت 
�لأطفال، عالمات غري و��ضحة  �لأع�ضاب وطب  طب 

ت�ضري �إىل تعب �لدماغ.
 ،  Lenta.Ru ملوقع  حديث  يف  �لأخ�ضائية  وت�ضري 
�أن �ضعف �لذ�كرة هي من �لعالمات �لأوىل �لتي  �إىل 
�جلهاز  �أن  ع��ل��ى  ي���دل  م��ا  �ل���دم���اغ،  �إره�����اق  �إىل  ت�ضري 

�لع�ضبي بحاجة �إىل �لر�حة.
ع�ضبي  فح�س  �إج���ر�ء  ب�ضرورة  �لأخ�ضائية  وتن�ضح 
لأنه  �لدماغ.  يعمل  ملعرفة كيف  دوري��ة  ب�ضورة  نف�ضي 
�لرتكيز  �ضعف  هناك  �ل��ذ�ك��رة،  �ضعف  �إىل  بالإ�ضافة 
�لأ�ضخا�س  خ��ا���ض��ة  ب�����ض��ورة  ه���ذ�  وي�ضمل  و�لرت���ب���اك 
�لذين تعافو� من "كوفيد19-"، لأنهم يعانون د�ئما 

من م�ضكلة �إدر�ك �ملكان و�لزمان.

على  �لعتماد  �لعالمات  ه��ذه  �إىل  ت�ضاف  لها،  ووفقا 
�لأج����ه����زة �لل��ك��رتون��ي��ة و�لإدم�������ان ع��ل��ي��ه��ا يف �لعمل 
و�حلياة �ل�ضخ�ضية. كما �أن �لنا�س ل ميكنهم �لرتكيز 
على عمل ما، ويرتددون يف تنفيذ �ملهام و�لعمل �ملعريف 

�جلاد.
وتن�ضح �لأخ�ضائية بعدم جتاهل هذه �لأعر��س �لتي 

ت�ضري �إىل ��ضطر�ب عمل �جلهاز �لع�ضبي.
وتقول، "عالوة على �ل�ضعف و�لرهاق و�لأرق و�لتهيج 
�خلفيف، ميكن �أن تظهر عالمات �أخرى مثل �ل�ضد�ع 
و�آلم يف �لظهر وتنمل �لأطر�ف، وق�ضعريرة يف �لظهر 
تختف  مل  �إذ�  وت�ضيف،  و�ل�ضفلى".  �لعليا  و�لأط��ر�ف 
ه��ذه �لأع��ر����س خ��الل ف��رتة طويلة، فيجب مر�جعة 

طبيب �أخ�ضائي لي�ضف �لعالج �لالزم.

عالمات غري وا�سحة ت�سري اإىل تعب الدماغ

�سارة جي�سيكا باركر حت�سر العر�ض الأول لفيلم Hocus Pocus 2 يف مدينة نيويورك.  رويرتز


