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هرمونات املراأة حماية �صد اإ�صابات الكلى احلادة
قّدمت درا�شة جديدة اأدلة على متتع الن�شاء مبيزة حتميهن من �شكل 
من اأ�شكال موت اخلاليا الذي يحدث يف الكلى امل�شابة اإ�شابة حادة، 

وميكن ا�شتغالل هذه امليزة �شمن عالج حمتمل يف امل�شتقبل.
واأجرى الدرا�شة باحثون يف جامعة ديوك، ووجد البحث اأن هناك �شكل 
 ferroptosis من اأ�شكال موت اخلاليا مت اكت�شافه موؤخراً وي�شّمى
توفر هرمونات املراأة حماية منه، بينما يوؤدي هرمون التو�شتي�شرتون 

لدى الرجال اإىل تقوي�ض مرونة خاليا الكلى امل�شابة.
املرونة  "هذه  اأن  الباحثون  يعتقد  دايلي"،  "�شاين�ض  موقع  وبح�شب 
كال  يف  الكلى  اإ�للشللالح  لتح�شني  عالجياً  ت�شخريها  ميكن  الأنللثللويللة 
البحث:  على  امل�شرف  �شوما  تللومللوكللازو  الللدكللتللور  وقللال  اجلن�شني". 
"من خالل حتديد الآلية التي حتمي بها البيئة الهرمونية الأنثوية 
احلادة  الكلى  اإ�شابات  تفاقم  اإىل  الذكرية  الهرمونية  البيئة  وتللوؤدي 

واملزمنة، نعتقد اأن هناك اإمكانات قوية لتعزيز مرونة الكلى".

وقت ال�صا�صة يقلل مهارات الطفل اللغوية
الذي  الللوقللت  مللقللدار  اأن  اأجللريللت يف جامعة هل�شنكي  درا�للشللة  وجلللدت 
اأمام ال�شا�شة يرتبط  يق�شيه الطفل مبفرده يف �شن ما قبل املدر�شة 
الطفل  الوقت قلت مهارات  زاد هذا  كلما  واأنلله  اللغة،  قللدرات  بتطّور 

اللغوية وم�شتوى لغته ب�شكل عام.
الوقت  اإىل  ال�شا�شة  وقت  ي�شري  اإك�شربي�ض"،  "مديكال  موقع  ووفللق 
الذي مي�شيه الأطفال يف �شن بني 2.5 �شنة و4 �شنوات اأمام اأجهزة 
التلفزيون واأجهزة الألعاب والكومبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة 
اللوحية. وقالت الباحثة ريكا مو�شتونن من ق�شم علم النف�ض وطب 
مفيداً  الطفل  مللع  تق�شيه  اللللذي  الللوقللت  يللكللون  اأن  "ميكن  الللنللطللق: 
الرقمي  املحتوى  يناق�شان  والطفل  الللوالللد  كللان  اإذا  اللغة  لتطوير 
لتنمية  هللامللة  امللل�للشللرتك  الهللتللمللام  فلحظات  الللبللعلل�للض،  بع�شهما  مللع 
يق�شيه  الذي  ال�شا�شة  وقت  تقييد  "يجب  واأ�شافت:  الأطفال".  لغة 
اأي�شاً  الآبللاء  املدر�شة مبفردهم. يجب على  �شن ما قبل  الأطللفللال يف 
بالكبار  اخلا�ض  ال�شا�شة  وقت  كان  اإذا  ما  حيث  من  عاداتهم  مراعاة 

يزعج التفاعل مع اأطفالهم".
واأم�شى  واأمهاتهم،  طفاًل   164 جمموعه  مللا  الللدرا�للشللة  يف  و�للشللارك 
دقيقة   44 منها  ال�شا�شة،  اأملللام  يومياً  دقيقة   79 حللوايل  الأطللفللال 
ون�شف  �شاعات   5 لللالأم  ال�شا�شة  وقت  متو�شط  بلغ  بينما  مبفردهم، 
�شواء  ال�شا�شة  وقت  اإىل مراقبة  الآبللاء  الدرا�شة  نتائج  ودعللت  يومياً. 

للكبار اأو ال�شغار، وتقييد وقت الطفل مبفرده اأمام ال�شا�شات.

قلب من متربع جمهول مينح اأبًا 32 عامًا اإ�صافية 
27 من دي�شمرب  30 عاماً، وحتديداً يف يوم  تلقى بيرت فريكه قبل 
-كانون الأول 1990، قلبه اجلديد من متربع جمهول. وكان فريكه 
اأخربه  عندما  عللامللاً،   35 العمر  مللن  يبلغ   - بنات  لثالث  اأب  وهللو   -
الأطباء باأنه يحتاج اإىل تغيري قلبه، وظل عدة اأ�شهر ينتظر احل�شول 

عليه من متربع.
مبدينة  فينزنز  م�شت�شفى  يف  عاماً" يرقد   67" فريكه  كللان  وبينما 
هانوفر الأملانية، اأخربته ممر�شة اإنه يتعني عليه التوجه اإىل غرفة 

العمليات لأنه مت العثور على قلب جديد له.
التهاب  مبر�ض  اإ�شابته  �شرعة  بنف�ض  �شريعا،  اجلراحة  من  وتعافى 
ع�شلة القلب. ويبلغ فريكه من العمر الآن 67 عاماً، ويحتفل على 
الدوام بذكرى 27 من دي�شمرب -كانون الأول، باعتباره يوم ميالده 
الثاين. وعن املتربع بقلبه، الذي تلقاه منذ اأكرث من 30 عاماً، يقول 
فريكه: "مل اأهتم اأبدا مبعرفة �شخ�شيته، وما اإذا كان رجاًل اأو امراأة، 
ولكن ما يعنيني هو اأن املتربع واأ�شرته قاما بعمل عظيم، واأنا مدين 

لهما على الدوام لأنهما منحوين 32 عاماً اإ�شافية من احلياة".
ومن الناحية القانونية، ل ميكن التربع بالأع�شاء الب�شرية لأ�شخا�ض 
اآخرين، اإل بعد وفاة املتربع مع اإقراره ب�شكل �شريح قبل الوفاة، باأن 
هذه هي رغبته اأو اإذا �شمح اأقاربه بذلك. وهناك دول اأخرى تتجاوز 
اإذا  اإل  قوانينها �شرط الإقللرار ال�شريح بالتربع، وتفرت�ض موافقته 

اعرت�شت اأ�شرته على ذلك بعد وفاته.
العام  يعد  القلب،  لزراعة  عملية  يجرون  الذين  للمر�شى  وبالن�شبة 

الأول بعد اجلراحة هو الأ�شعب.
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مطار يوفر فر�صة للم�صافرين 
بالتجوال بني الطائرات

اإل  قد ل يكون اخلللروج من املطار جتربة مثرية يف الكثري من املللطللارات، 
اأن مطار جبل طارق يوفر فر�شة مميزة لل�شياح لتقاط ال�شور والتجوال 

على اأحد مدرجاته.
ميكن لل�شياح الذين ي�شلون اإىل مطار جبل طارق الدويل، امل�شي عرب مدرج 
ال�شيارات  با�شتخدام  اأو  الأقللدام  على  التجوال م�شياً  املطار، حيث ميكنهم 

كما لو كانوا يف اأي طريق عادي.
اأثناء التجوال ميكن لل�شياح م�شاهدة الطائرات وهي تهبط فوق روؤو�شهم 
مللبللا�للشللرة. وعللنللد الللو�للشللول، �شيتعني علللللى امللل�للشللافللريللن عللبللور ملللدرج املطار 

للو�شول اإىل املدينة الرئي�شية ومناطق اجلذب ال�شياحي.
ال�شيلفي  �شور  للتقاط  �شهرياً  اأ�شبح  املكان  بللاأن  الده�شة،  يثري  ل  وممللا 
وال�شور اجلماعية خا�شة مع وجود مناظر مبا�شرة ل�شخرة جبل طارق 
اللل�للشللهللرية. وحتلللذر اللل�للشلللللطللات اللللركلللاب مللن اأن املللنللطللقللة هللي ملللدرج ن�شط 
املكان،  التواجد يف  اأثناء  للطائرات، وحتثهم على احلر�ض على �شالمتهم 

كما توفر لهم دوريات �شرطة للم�شاعدة يف تنظيم حركة املرور وامل�شاة.
الطائرات  اإقللالع  اأثناء  جيوبهم  باإغالق  ال�شياح  املطار،  اإدارة  تو�شي  كما 
تت�شبب  التي  القوية  الرياح  نتيجة  املقتنيات  لكي ل تطري  القريبة منهم 

بها عمليات الإقالع.

درا�صات تو�صيك 
بالت�صرف على طبيعتك

درا�شات   9 مللن  جللديللدة  �شل�شلة  ك�شفت 
 Journal of جملللللللة  يف  نللل�لللشلللرت 
 ،Research in Personality
اأن الواقعية وامليل اإىل الت�شرف وفقا ملا 
ي�شعر به املرء، بغ�ض النظر عن العواقب، 

قد يكون �شمة نف�شية مميزة.
عندما  امللللرء  اأن  اإىل  الللدرا�للشللات  وت�شري 
اخللللارج  يف  يللتلل�للشللرف  "حقيقيا"  يللكللون 
الداخل،  من  بها  ي�شعر  التي  بالطريقة 
اأو  اللل�للشللخلل�للشلليللة  للللللعللواقللب  اعللتللبللار  دون 
األ يكون  بللوعللي  ويللخللتللار  الجللتللمللاعلليللة، 
مزيفا. ولحظ الدكتور كري�شتوفر جيه 
هوبوود وزمالءه مدى ارتباط الواقعية 
نتيجة  تعترب  والتي  النف�شية،  بال�شحة 
رئي�شية للنمو ال�شحي والنف�شي الفعال، 
وذلللللك ملللن خلللالل الللتللملليلليللز بلللني اللللذات 

احلقيقية مقابل الزائفة.
ال�شلبية  اجللللوانلللب  اأن  هلللوبلللوود  ووجللللد 
الأ�شخا�ض  جتلللنلللب  ملللثلللل  للللللللواقلللعللليلللة، 
واملبا�شرة  الللو�للشللوح  يللعللتللمللدون  اللللذيلللن 
الرئي�شي  ال�شبب  كانت  تعامالتهم،  يف 
وراء قيام الأفللراد يف كثري من الأحيان، 

بفر�ض رقابة على اأقوالهم اأو �شلوكهم.

اأ�شباب مهمة للح�شول على ما 
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اإزالة الرت�سبات الكل�سية
ال�شحية  احلللالللة  اأن  رو�للشلليللة  اإعلللالم  لو�شائل  ك�شف  كما 
م�شدداً  لالإن�شان،  الغذائي  النظام  على  تعتمد  لالأ�شنان 
اأنلللله مللن اأجللللل احلللفللاظ علللللى حللالللة �شحية جيدة  علللللى 
لللتللجللويللف اللللفلللم، يللجللب تلللنلللاول الأ�لللشلللملللاك واملللللاأكللللولت 

البحرية.
امللللكللل�لللشلللرات واجلللللزر  اإ�لللشلللافلللة  اأنللللله ميللكللن  اأردف  كلللذللللك 
ت�شاعد  الغذائي لأنها  النظام  اإىل  الورقية  واخل�شراوات 

على اإزالة الرت�شبات الكل�شية على الأ�شنان

احللويات لي�ست �سارة دائمًا
اأي�شاً  مفيدة  وال�شمان  الللدجللاج  بي�ض  اأن  اأ�للشللاف  فيما 
ال�شلبة  واخل�شروات  الفواكه  اأن  كما  الأ�شنان.  ل�شحة 

ت�شمن تدليك اللثة بامل�شتوى املطلوب.
دائماً  �للشللارة  لي�شت  احللللللويللات  اإن  قللائللاًل  ختم  ذلللك  اإىل 
اأن  فالع�شل والثمار مثاًل هي مواد طبيعية لذلك يجب 

تكون �شمن النظام الغذائي لالإن�شان.

انتبه اإذا ا�ستكى طفلك من اأ�سنانه 
من  الللدمللاغ  م�شاكل  وبع�ض  العقلية  الأمللرا�للض  اأن  تبني 
املمكن التنبوؤ بها مبكراً، وبالتايل الوقاية منها وذلك من 
خالل الأ�شنان التي ميكن اأن تكون موؤ�شراً لدى الأطفال 

ويف مرحلة مبكرة على الإ�شابة باأمرا�ض عقلية.
جريدة  نتائجها  ن�شرت  التي  املللثللرية  الللدرا�للشللة  وبح�شب 
"العربية. عليها  واطلللللعللت  الربيطانية  "اإندبندنت" 
نللافللذة مهمة  اأن تكون  اأ�للشللنللان الأطللفللال ميكن  نت" فللاإن 

للت�شخي�ض املبكر باإ�شابتهم باأمرا�ض عقلية، حيث وجد 
اأ�شنان �شقطت  اآثارا مل�شاكل �شلوكية على  اأن ثمة  العلماء 
من اأفواه الأطفال قبل بلوغهم �شن ال�شاد�شة من العمر.

الأطفال  اأن  اإىل  الدرا�شة  اأجللروا  الذين  العلماء  وخل�ض 
الذين يعانون من الأ�شنان الرقيقة على وجه اخل�شو�ض 
اأنلللهلللم اأكرث  اأو  غللالللبللا ملللا يلللجلللدون �للشللعللوبللة يف النللتللبللاه 
ب�شعف  ترتبط  اأن  �شاأنها  من  ال�شفات  وهللذه  عدوانية، 

ال�شحة العقلية يف وقت لحق من احلياة.
ونقلت جريدة "اإندبندنت" عن الطبيبة النف�شية الدكتورة 
"ما�شات�شو�شت�ض"  م�شت�شفى  يف  تعمل  التي  دان  اإيللريللن 
علمي،  "كمجتمع  الللبللحللث:  فللريللق  قللائللدة  كللانللت  والللتللي 
النا�ض،  على  للتعرف  طريقة  عن  نبحث  عقودا  ق�شينا 
وخا�شة الأطفال، الذين يواجهون خطر التعر�ض مل�شاكل 
ال�شحة العقلية يف امل�شتقبل، تخيل اأن الأ�شنان ميكن اأن 

تك�شف لنا عن هذا الغمو�ض".
وخل�ض الباحثون اإىل هذه النتائج بعد درا�شة اأ�شنان 37 
طفال فوق �شن ال�شاد�شة من العمر، وجميعهم من ولية 

كاليفورنيا الأمريكية.
اللبنية  بلللالأ�لللشلللنلللان  يللتللربعللوا  اأن  الأهللللللايل  ملللن  وطلللللللب 
لأطفالهم حال فقدانها لتحليلها، حيث ا�شتطاع الفريق 
حتديد العالقة بني خ�شائ�ض الأ�شنان وال�شلوكيات التي 

اأبلغ عنها اأولياء الأمور.
ن�شبيا  ال�شغرية  العينة  لللهللذه  بالن�شبة  العلماء  ووجلللد 
الروابط بني الأ�شنان وال�شلوك، وكانت النتائج مده�شة 
والقت�شادي  الجللتللمللاعللي  الللو�للشللعللني  اأن  اإىل  بللالللنللظللر 
العقلية  اأف�شل طريقة للتنبوؤ مب�شاكل ال�شحة  يعتربان 

بت�شجيل  تقوم  الأ�شنان  اأن  العلماء  ويعتقد  امل�شتقبل.  يف 
احلمل  فللرتة  اأثناء  لالأطفال  يحدث  ما  حللول  معلومات 
واأثناء �شنوات منوهم املبكرة، حيث اإذا كانت الأم احلامل 
اأو يعانيان من الإجهاد  اأو الر�شيع يتغذيان بنظام �شيئ 
فاإن ذلك قد يكون له اآثار �شارة على منو الأ�شنان وميكن 
اأي�شاً ربطه بظهور م�شاكل ال�شحة العقلية يف وقت لحق 

من احلياة.

حتذير من معاجني تبيي�ض الأ�سنان
بع�ض  ا�شتخدام  اأ�للشللرار  الأ�شنان من  خللرباء بطب  حللذر 
املنتجون  يقدمها  التي  الأ�شنان،  تنظيف  معاجني  اأنللواع 

على اأنها خم�ش�شة لتبيي�ض الأ�شنان.
ونقلت و�شائل الإعالم الرو�شية عن الدكتورة اآنا �شاراندا 
اأنواع  بع�ض  اإن  القول  الأ�شنان مك�شيم كوبيلوف  وجللراح 
معاجني الأ�شنان التي يعر�شها املنتجون، على اأنها تفيد 
املفعول،  هللذا  لها  لي�ض  الللواقللع  يف  الأ�للشللنللان،  تبيي�ض  يف 
ويقدم  الأ�للشللنللان.  مبينا  ال�شرر  تلحق  اأنللهللا  على  علللالوة 
ال�شحيح  ال�شتخدام  ب�شاأن  التو�شيات  بع�ض  اخلبريان 

لهذه املعاجني.
لون  عللن  امللل�للشللوؤولللة  ال�شبغة  �للشللارانللدا،  للطبيبة  ووفللقللا 
الأ�شنان ل تقع على �شطحها بل يف داخل ال�شبكة البلورية 

لالأ�شنان.
وت�شيف بالقول: "اأكرث ما ميكن اأن تقدمه هذه املعاجني 
الأك�شجني  بللتللاأثللري  طفيفة،  بلل�للشللورة  املينا  تبيي�ض  هللي 
الللنلل�للشللط واإزاللللللللة الللرت�للشللبللات اجللللرييلللة امللللرتاكلللملللة على 

الأ�شنان. اأي اأنها ل تعطي نتيجة �شاطعة".

مبيعات مزاد على جمموعة 
بول األن تتخطى املليار دوالر 

للمزادات  كللريلل�للشللتلليللز  دار  اأعلللللنللت 
من  ومللللنللللحللللوتللللات  لللللللوحللللللات  اأن 
املوؤ�ش�ض امل�شارك ل�شركة  جمموعة 
األللللن حققت  مللايللكللرو�للشللوفللت بلللول 
مللبلليللعللات تلللاريلللخللليلللة خلللللالل مللللزاد 
مع  دولر،  املللللليللار  عللتللبللة  تللخللطللت 
ت�شجيل اأ�شعار قيا�شية لأعمال من 
الفنانني  اأ�شهر  مللن  بع�ض  توقيع 

العامليني.
نيويورك  يف  امللللللزادات  دار  وقللالللت 
النادي  دخلللللت  لللوحللات  خللملل�للض  اإن 
التي  الفنية  لللالأعللمللال  احللل�للشللري 
مليون   100 ملللن  بلللاأكلللرث  بلليللعللت 
اإىل  اإ�لللشلللارة  يف  املللللللزادات،  يف  دولر 
ا�شتمرار منو �شوق الأعمال الفنية 
اللل�للشللائللدة بفعل  رغللللم اللل�للشللبللابلليللة 

احلرب يف اأوكرانيا والت�شخم.
وحلللّقلللقلللت للللوحلللة ر�لللشلللملللهلللا جللللورج 
 Les" 1888 بعنوان  �شورا �شنة 
  "Poseuses، Ensemble
عمل  وهللللو  معاً"،  "العار�شات، 
اأعلى  الللتللنللقلليللط،  بتقنية  ملل�للشللهللور 
�شعر يف املزاد بلغ 149،24 مليون 
وفق  الللر�للشللوم،  ي�شمل  مبللا  دولر، 

دار كري�شتيز.
ريع  اأن  اأعلنت  امللللزادات  دار  وكانت 
لتمويل  بللالللكللامللل  �شي�شب  املللللزاد 

اأعمال خريية.
وبيعت خالل املللزاد 60 رزمللة من 
الأعمال  تللبللاع  فيما   ،150 اأ�للشللل 

املتبقية اخلمي�ض.
املجموعة  قلليللمللة  جتلللللللاوزت  وقلللللد 
امل�شجل  القيا�شي  الللرقللم  الكاملة 
�شابقاً ملجموعة ماكلو التي حتمل 
ا�شم زوجني ثريني من نيويورك، 
والتي ح�شدت 922 مليون دولر 
يف مزاد نظمته دار �شوذبيز خالل 
ثروته  األللن  جمع  املا�شي.  الربيع 
نللظللام ت�شغيل  اإنللل�لللشلللاء  ملللن خللللالل 
�شريكه  مع  ال�شخ�شي  الكمبيوتر 

ال�شهري بيل غيت�ض عام 1975.

موقف حمرج لغوتريي�ش 
اأمام الكامريات

تعر�ض الأمني العام لالأمم املتحدة 
اأنطونيو غوتريي�ض ملوقف طريف 
خللالل مللوؤمتللر املللنللاخ "كوب 27"، 
الأربلللعلللاء، حيث بلللداأ بللالللقللراءة من 
يتدارك  اأن  قبل  اخلللطللاأ  اخلللطللاب 
اإلقاء  يف  ويلللبلللداأ  �للشللاحللكللا  امللللوقلللف 

اخلطاب ال�شحيح.
يلقي  اأن  املللللللقللللللرر  مللللللن  وكللللللللللان 
الفتتاحية  الللكلللللمللة  غللوتللرييلل�للض 
جلل�شة يف القاعة العامة الرئي�شية 
�شرم  منتجع  يف  املنعقد  للموؤمتر 
الرئي�ض  نللائللب  مللع  مب�شر  ال�شيخ 
حول  جللور  اآل  ال�شابق  الأمللريكللي 

تتبع انبعاثات الكربون.

ل�صحة اأ�صنان جيدة.. اإليك بهذه االأطعمة

كبرية  اأهمية  للأ�سنان  اأن  �سك  ل 
ال�سروري  ومن  الإن�سان،  حياة  يف 
عن  �سحتها  وعلى  عليها  احلفاظ 
وت��ن��اول  ج��ي��دًا  تنظيفها  ط��ري��ق 

الغذاء ال�سحي.
وجراحة  طب  اخت�سا�سي  واأو�سح 
اإيفان  الدكتور  الرو�سي،  الأ�سنان 
الأ�سنان  �سحة  اأن  م��و���س��وروف، 
تتطلب تناول الأ�سماك واملك�سرات 

واخل�سراوات الورقية.

قال مركز ال�شحة الأملاين اإن الربوكلي خ�شار خارق قليل 
ال�شعرات احلرارية، وغني بالفيتامينات، واملعادن، وي�شاعد 

يف حماربة اأمرا�ض مثل ال�شرطان.
حيث  احلرارية،  �شعراته  بقلة  الر�شاقة  مفتاح  اأنلله  واأو�شح 
�شعرا حراريا فقط، كما   34 100 غللرام على  حتتوي كل 
اأنه غني بالألياف الغذائية، التي تطيل ال�شعور بال�شبع ما 

ي�شاعد على اإنقا�ض الوزن.
ولالألياف الغذائية اأي�شاً تاأثري اإيجابي على الأمعاء، حيث 

تن�شط حركتها وحتفز اله�شم.
 K والربوكلي كنز فيتامينات ومعادن، فهو غني بفيتامني
املهم ل�شحة العظام، والقلب، والكلى، وتخرث الدم، وحم�ض 
�شي  وفيتامني  احلللامللل،  و�شحة  للخاليا  املهم  الفوليك، 
املهم جلهاز املناعة، والبوتا�شيوم املهم للحفاظ على �شغط 

الدم الطبيعي.

الربوكلي...
خ�صار خارق
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�ش�ؤون حملية
بح�سور  وزير الزراعة املك�سيكى، و�سفري دولة الإمارات باملك�سيك

افتتاح املهرجان الدويل االأول للتمور املك�صيكية 2022 مب�صاركة 17 عار�صًا 
ومنتجًا للتمور من االإمارات، واالأردن، وم�صر، وال�صودان، وموريتانيا

•• �سان لوي�س ريو كولورادو، املك�سيك- الفجر

اأرامبول،  فياللوبو�ض  فيكتور  الدكتور  معايل  افتتح 
املتحدة  الوليات  يف  الريفية  والتنمية  الزراعة  وزيللر 
املللكلل�للشلليللكلليللة، يف مللديللنللة �للشللان لللويلل�للض ريلللو كلللوللللورادو، 
بح�شور  املك�شيكية،  للتمور  الأول  اللللدويل  املهرجان 
الدكتور فران�شي�شكو األفون�شو دورازو مونتانيو، حاكم 
�شفري  املنهايل،  اأحمد  الأ�شتاذ  و�شعادة  �شونورا،  ولية 
دولة الإمارات العربية املتحدة لدى املك�شيك، و�شعادة 
الأ�شتاذ لوي�ض األفون�شو غار�شيا دي األبا، �شفري املك�شيك 
والدكتور عبد  املتحدة.  العربية  الإمللارات  دولللة  لدى 
اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل  الوهاب زايد 
مورينو  اأرماندو  والدكتور  الزراعي،  والبتكار  التمر 
�شوتو، رئي�ض جامعة ولية �شونورا، وعدد من اأع�شاء 
بزراعة  واملخت�شني  واخللللرباء  الدبلوما�شي  ال�شلك 

النخيل واإنتاج التمور يف املك�شيك.
�شعادته  عللن  فياللوبو�ض  الللوزيللر  مللعللايل  عللرب  حيث 
الإمللللارات  ال�شديقني  البلدين  بللني  الللقللائللم  للتعاون 
كللمللا وجللله معاليه  اللل�للشللعللد،  واملللكلل�للشلليللك علللللى خمتلف 
اآل  زايللد  بللن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو  والتقدير  ال�شكر 
نللهلليللان، نللائللب رئلليلل�للض جمللللل�للض الللللللوزراء، وزيللللر ديوان 
الللرئللا�للشللة، علللللى دعللملله للللللمللهللرجللان ودعللملله مللن اأجل 
تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور يف 
املهرجان  هللذا  يكون  اأن  يف  اأمله  عن  معرباً  املك�شيك. 
املك�شيك  يف  الزراعة  وزارة  بني  املثمر  للتعاون  باكورة 
والأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
الللغللذائللي وحتقيق  الللزراعللي لتعزيز الأملللن  والبللتللكللار 

التنمية امل�شتدامة.
املنهايل  اأحللمللد  الأ�للشللتللاذ  �شعادة  اأ�للشللار  فقد  مللن جهته 
�شفري دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل اأن املهرجان 
الدويل الأول للتمور املك�شيكية جاء ليوؤكد على عمق 
الوثيق  والللتللعللاون  البلدين،  بللني  الثنائية  الللعللالقللات 
�شاحب  بقيادة  والدولتني  ال�شعبني  بني  يربط  الذي 
دولة  رئي�ض  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
الإمارات العربية املتحدة حفظه اهلل، و�شقيقه فخامة 
رئي�ض  اوبلللللرادور،  لوبي�ض  مانويل  انللدريلل�للض  الرئي�ض 

الوليات املتحدة املك�شيكية. 
تلبية  يف  للجائزة  العامة  الأمللانللة  جهود  اإىل  م�شرياً 
النخيل  زراعة  تنمية قطاع  الر�شيدة يف  القيادة  روؤية 
والإقليمي  الللوطللنللي  امللل�للشللتللوى  علللللى  الللتللمللور  واإنلللتلللاج 
لدولة  الريادي  املوقع  تعزيز  �شاهم يف  والللدويل، مبا 
الإمارات يف هذا القطاع على م�شتوى العامل. م�شرياً 
الللذي قامت به اجلائزة على مدى خم�شة  الللدور  اإىل 
�شل�شلة  تنظيم  عرب  املتوا�شل  النجاح  من  عاماً  ع�شر 
من املوؤمترات الدولية للتمور و�شل�شلة من مهرجانات 
التمور يف عدد من الدول العربية، بدعم �شمو ال�شيخ 
مللنلل�للشللور بلللن زايللللد اآل نللهلليللان، نللائللب رئلليلل�للض جمل�ض 
الللوزراء، وزير ديوان الرئا�شة، ومتابعة معايل ال�شيخ 
والتعاي�ض،  الت�شامح  وزيللر  نهيان،  اآل  مللبللارك  نهيان 
اأ�شار الدكتور عبد  اأمناء اجلائزة. كما  رئي�ض جمل�ض 
اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل  الوهاب زايد 
التمر والبتكار الزراعي، اأن اجلائزة قد حققت جناحاً 
ملمو�شاً يف تنظيم �شل�شلة من مهرجانات التمور فاق 
عللددهللا ثللالثللون مهرجاناً يف كللل مللن دولللة الإملللارات 
اململكة  العربية،  م�شر  جمهورية  املللتللحللدة،  العربية 
اجلمهورية  ال�شودان،  جمهورية  الها�شمية،  الأردنية 
يوؤكد  وهذا  املغربية.  واململكة  املوريتانية،  الإ�شالمية 
على املكانة الدولية للجائزة ودورها امل�شتمر كمن�شة 
واإنتاج  زراعللللة  وتللطللويللر  تنمية  يف  اللل�للشللراكللات  لللبللنللاء 
وت�شنيع وت�شويق التمور والرتقاء بهذا القطاع على 
امل�شتوى الوطني والقليمي والدويل، وذلك بف�شل ما 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  من  اجلائزة  به  حتظى 
الدولة، حفظه اهلل،  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 

اآل نهيان، نائب  ودعم ال�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
رئي�ض جمل�ض الوزراء، وزير ديوان الرئا�شة، ومتابعة 
الت�شامح  وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  معايل 

والتعاي�ض، رئي�ض جمل�ض الأمناء. 
عام  اأمللني  اأ�للشللاف  وفعالياته  املللهللرجللان  برنامج  وعللن 
اجلائزة باأن املهرجان يت�شمن اأ�شوة ببقية املهرجانات 
م�شابقة  العربية،  املنطقة  يف  اجلللائللزة  تنظمها  التي 
ومنتجي  مللزارعللي  م�شتوى  علللللى  املك�شيكية  للتمور 
بالإ�شافة  املك�شيكية،  املللتللحللدة  اللللوليلللات  يف  الللتللمللور 
دولة  مللن  للتمور  ومنتجا  عار�شا   17 م�شاركة  اىل 
الإمارات العربية املتحدة نذكر منهم )�شركة الفوعة، 
اأ�شدقاء النخلة(، وجمهورية م�شر العربية  وجمعية 
رم�شان حممد  عللادل حممد حمدي،  )اأحمد حممد 
)ه�شام  اللل�للشللودان  وجمهورية  ال�شيد(،  ال�شميع  عبد 
جالل الدين عثمان، حممد �شيد احمد حممد ن�شر(، 
واجلمهورية الإ�شالمية واملوريتانية )حممود حممد 
القطاف(،  واململكة الأردنية الها�شمية )يزن هنط�ض(. 
اإىل جانب م�شابقة للت�شوير الفوتوغرايف )النخلة يف 
 35 فيها  �للشللارك  املك�شيكية(  بن�شختها  الللعللامل  عيون 
للتمور  معر�ض  اىل  بالإ�شافة  املك�شيك،  من  م�شورا 
ومنتجي  مللزارعللي  مللن  وا�للشللعللة  مبلل�للشللاركللة  املك�شيكية 
اىل  املك�شيك،  يف  التمور  وجتللار  وم�شدري  وم�شنعي 
جانب ندوة علمية مرافقة للمهرجان �شارك فيها عدد 
املتخ�ش�شني  والأكللادميلليللني  والباحثني  اخلللرباء  من 

بالنخيل والتمور من املك�شيك. 

تكرمي الفائزين بامل�سابقة
جلللرت مللرا�للشللم تللكللرمي الللفللائللزيللن مبلل�للشللابللقللة التمور 
حيث  والللفللائللزيللن  امل�شاركني  فللرحللة  و�للشللط  املك�شيكية 

جاءت النتائج على النحو التايل:
املك�شيك،  املللجللهللول يف  مللن �شنف  اإنللتللاج  اأفلل�للشللل  فللئللة 
فران�شي�شكو  ل�شاحبها  �شونور،  دي  ديزيريتو  بها  فاز 

خافيري اأوليا جاليندو.
فئة اأف�شل تعبئة من التمور املك�شيكية، فاز بها وادي 

�شونورا، ل�شاحبتها اآنا ماريا مورالي�ض ليون.
فئة اأف�شل منتج غذائي من متور املك�شيك، فازت بها 

�شركة متر ال�شل�شال، ل�شاحبها ابراهام برييز.
فئة اأف�شل م�شغل لتعبئة للتمور يف املك�شيك )يدوي اأو 
ميكانيكي(، فازت بها �شركة احللول الزراعية الدولية

فئة اأف�شل �شخ�شية تخدم قطاع نخيل التمر، فاز بها 
م. ناتيفيداد خاميي

فئة اأف�شل موؤ�ش�شة غري حكومية تخدم قطاع النخيل، 
فازت بها �شركة �شي�شتيما برودكتو داتيل.

التمر  املوؤثرة بقطاع نخيل  ال�سخ�سيات  تكرمي 
باملك�سيك:

يف حني جرى تكرمي اأف�شل ثالث �شخ�شيات �شاهمت 
يف خدمة قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور باملك�شيك: 
كليمنت  ايللجللالر.واللل�للشلليللد  لللوكللني  جلللون  ال�شيد  وهلللم 

اوجلني غيال.وال�شيد رامريو كريوز جيزالي�ض.
الت�شوير  الللفللائللزيللن مبلل�للشللابللقللة  تلللكلللرمي  جللللرى  كللمللا 
م�شورا   35 فيها  �للشللارك  التي  املك�شيك  يف  ال�شوئي 

بدورتها الأوىل، وجاءت النتائج على النحو التايل:

الفئة الأوىل:
برييز. ليون  اأرمللانللدو  راملللون  الأول:  باملركز  الفائز 

ل  دي  برييز  لوي�ض  خو�شيه  الثاين:  باملركز  والفائز 
األيخاندرو  جي�شو�ض  الثالث:  باملركز  توري.والفائز 

مالكارا فالريو.
لوي�ض  خو�شيه  الأول:  باملركز  الثانية:الفائز  الفئة 
دانيال  الللثللاين:  باملركز  تللوري.والللفللائللز  ل  دي  بللرييللز 
روبللللليلل�للض كلللارانلللزا.واللللفلللائلللز بللاملللركللز الللثللالللث: راملللون 

اأرماندو ليون برييز.

نادي تراث االإمارات ينظم ندوة 
حول العالقات االإماراتية ال�صينية

•• اأبوظبي-الفجر

ا�شت�شاف نادي تراث الإمارات �شعادة علي عبيد علي الظاهري �شفري دولة 
الإمارات لدى جمهورية ال�شني ال�شعبية، والدكتور ت�شي ت�شينغ قوه مدير 
الدرا�شات  جامعة  يف  وال�شالمية  العربية  للدرا�شات  زايللد  ال�شيخ  مركز 
يف  تاريخية  حمطات  برنامج  �شمن  افرتا�شية  نللدوة  يف  ببكني،  الجنبية 
تاريخية  عالقات  وال�شني..  "الإمارات  بعنوان  جللاءت  زايللد،  ال�شيخ  حياة 
املزروعي  جنالء  اأدارتها  الر�شيدة"،  القيادة  وعززتها  زايللد  ال�شيخ  اأ�ش�شها 

الباحث الرئي�شي يف مركز تريندز للبحوث وال�شت�شارات.
وقال �شعادة علي عبيد علي الظاهري اإن متيز العالقات بني دولة الإمارات 
اخل�شبة  الأر�شية  من  نابع  ال�شعبية  ال�شني  وجمهورية  املتحدة  العربية 
التي و�شعها املوؤ�ش�ض املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
ثراه"، حيث مت يف عهده اإقامة العالقات الدبلوما�شية بني الدولينت عام 
1984، كما كان من اأوائل القادة العرب الذين زاروا ال�شني وذلك يف عام 
اأنها تعد حمطة النطالق للعالقات  اأ�شار اإىل  1990 وهي الزيارة التي 
بني البلدين واأر�شت الأ�ش�ض التي قام عليها التعاون الثنائي بينهما ل�شيما 

يف جمالت التبادل املعريف والثقايف بني ال�شعبني.
ونوه �شعادة ال�شفري بالنظرة احلكيمة لل�شيخ زايد وا�شت�شرافه امل�شتقبل يف 
ما يتعلق بازدهار العالقات الإماراتية ال�شينية يف كل اجلوانب القت�شادية 
ال�شني  وجمهورية  الإملللارات  دولللة  اأن  اإىل  م�شرياً  وال�شيا�شية،  والثقافية 
كثرية،  ثقافية  م�شرتكات  الوطيدة،  العالقات  بجانب  تربطهما  ال�شعبية 

ل�شيما يف جانب تقدير الروابط العائلية والجتماعية.
العربية  للغة  نهيان  اآل  �شلطان  بللن  زايلللد  ال�شيخ  مللركللز  بلللدور  اأ�للشللاد  كما 
العربية والإ�شالمية، كما تخرج  الثقافة  درا�شة  الإ�شالمية يف  والدرا�شات 
فيه عدد كبري من الدبلوما�شيني ال�شينيني، منوهاً اإىل اأنه باملقابل هناك 
حوايل 170 مدر�شة يف الإمارات تقوم بتدري�ض اللغة ال�شينية، معرباً عن 
اإميانه با�شتمرار دولة الإمارات وجمهورية ال�شني ال�شعبية يف دفع التعاون 
بينهما عرب كافة املجالت، داعياً ال�شعبني الإماراتي وال�شيني اإىل التعرف 

عن قرب على ثقافة كل منهما. 
فيما اأ�شار الدكتور ت�شي ت�شينغ اإىل اأن العالقات الدبلوما�شية والقت�شادية 
ترتكز  ال�شعبية  ال�شني  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإمللللارات  دولللة  بللني 
ال�شديقني،  البلدين  بني  املتبادل  العميق  التعاون  من  متينة  اأ�ش�ض  على 
 ،1971 الثاين من دي�شمرب  تاأ�شي�ض دولللة الإملللارات يف  بللداأت منذ  والتي 
ن�شج  على  تنم  ومللراحللل  وعللرب حمطات  ال�شنني  مر  على  تتعمق  واأخلللذت 
تلك العالقات.  وقدم ت�شينغ عر�شاً لأهم املحطات التاريخية يف العالقات 
دولة  تاأ�شي�ض  منذ  وجتذرها  عمقها  على  توؤكد  التي  الإماراتية،  ال�شينية 

الإمارات اإىل يومنا هذا. 
وذكر اأن مركز ال�شيخ زايد للدرا�شات العربية والإ�شالمية الذي تاأ�ش�ض عام 
1994، مبنحة من املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
ثراه، خالل زيارته التاريخية اإىل ال�شني عام 1990، اأ�شبح مهداً لإعداد 
العلوم  الدرا�شات يف  لإجللراء  وقاعدة  العربية،  اللغة  ال�شينيني يف  الأكفاء 
العربية  للثقافة  م�شرقة  �شورة  لن�شر  ونافذة  املختلفة،  بفروعها  العربية 
الإ�شالمية يف ال�شني، وج�شراً لتعزيز ال�شداقة بني ال�شني والدول العربية 

عامة والإمارات خ�شو�شاً.
من جهتها اأكدت فاطمة املن�شوري مديرة مركز زايد للدرا�شات والبحوث 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�ض  القائد  اإرث  الإمللارات ي�شع  نادي تراث  اأن 
ي�شعى  اأولللويللاتلله، حيث  راأ�للض  ثراه" على  "طيب اهلل  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
والدرا�شات وتنظيم  الكتب  اإ�شدار  الإرث من خالل  توثيق هذا  اإىل  دائما 
القائد  باإرث  املتعلقة  الوطنية  باملنا�شبات  والإحتفاء  والندوات  املحا�شرات 
على  ال�شوء  ت�شليط  جللاءت  الللنللدوة  اأن  اإىل  املن�شوري  واأ�للشللارت  املوؤ�ش�ض. 
طبيعة العالقات بني دولة الإمارات العربية املتحدة، وجمهورية ال�شعبية، 
وتطورها التاريخي عرب اخلم�شني عاما املا�شية، وكذلك لت�شليط ال�شوء 
له  املغفور  عليها  ح�شل  التي  التقدير،  و�شهادات  والأو�شمة  املقتنيات  على 
الدولية  املنظمات  ثللراه، من  نهيان، طيب اهلل  اآل  �شلطان  بن  زايللد  ال�شيخ 
اإر�شاء مبادئ  بجهوده يف  واعرتافاً  له  تكرمياً  الللدول،  وروؤ�شاء  والإن�شانية 
ي�شمها  التي  املقتنيات  وهي  الإن�شانية جمعاء،  والت�شامح وخدمة  ال�شالم 
معر�ض ال�شيخ زايد التابع للمركز من بينها الو�شاح والو�شام، اللذان قدما 
قبل  من  ثللراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زايللد  ال�شيخ  له  للمغفور 
جمهورية  اإىل  التاريخية  زيارته  اإبللان  كللون،  �شاجن  ياجن  ال�شيني  الرئي�ض 

ال�شني ال�شعبية يف مايو 1990.

بح�سور خرباء واأكادمييني من 50 موؤ�س�سة من 12 دولة

جامعة زايد ت�صت�صيف املوؤمتر الدويل »بلونوت�ش« لتعزيز االبتكار االأكادميي وتبادل اأف�صل املمار�صات لتعزيز جتربة تعّلم الطلبة
•• دبي – الفجر

مللللع �شركة  بلللاللللتلللعلللاون  زايلللللللد  ا�لللشلللتللل�لللشلللافلللت جلللاملللعلللة 
خربة  اإدارة  حللول  الللرائللد  امللللزّود  وهللي  اإك�شبلوران�ض، 
و�شمال  الأو�للشللط  ال�شرق  "بلونوت�ض"  موؤمتر  التعّلم، 
باإمارة  رافلز  فندق  يف  اأقيم  والللذي  اخلام�ض  اأفريقيا 
بح�شور  وذلللك   ،2022 اأكتوبر   26-25 يومي  دبي 
موؤ�ش�شة من   50 ملل�للشللارًكللا ميللثلللللون   130 مللن  اأكلللرث 
12 دولة حول العامل. و�شمت قائمة املتحدثني عدد 
من اخلرباء والأكادمييني من دولة الإمارات العربية 
واململكة  اخلللللليللجللي  الللتللعللاون  جمللللل�للض  ودول  املللتللحللدة 

املتحدة وكندا والوليات املتحدة الأمريكية.
و�شمال  الأو�للشللط  ال�شرق  "بلونوت�ض"  مللوؤمتللر  وُعللِقللد 
نحو  للعمل:  "الإلهام  عنوان  حتت  اخلام�ض  اأفريقيا 
جناح الطلبة" والللذي �شمل عدة ور�للض عمل تثقيفية 
والروؤى  املمار�شات  واأف�شل  لتبادل اخلربات  ونقا�شات 
الللطلللللبللة يف رحلتهم  تللعلللللم  اإثللللللراء جتلللربلللة  اأجلللللل  ملللن 

الأكادميية.
األلللني، نللائللب مدير  واأو�للشللح الأ�للشللتللاذ الللدكللتللور مايكل 
بالإنابة،  الأكللادميلليللة  اللل�للشللوؤون  ورئلليلل�للض  زايلللد  جامعة 
خالل كلمته الفتتاحية: "اأن قيادة دولة الإمارات قد 
حددت روؤية جديدة للم�شتقبل واأن للتعليم دور اأ�شا�شياً 
روؤية مئوية  الروؤية. وتعترب  ومركزياً يف حتقيق هذه 
الإمارات 2071 وم�شاريع اخلم�شني خطوة طموحة 
نحو ارتقاء امل�شاريع التنموية والقت�شادية التي تهدف 
الإمللارات خالل  ال�شاملة يف دولة  التنمية  اإىل حتقيق 
تعليمية احتادية  وكموؤ�ش�شة  القادمة.  عاًما  اخلم�شني 
دوًرا  لعب  تاأ�شي�شها  ومنذ  زايللد  جامعة  ت�شعى  رائلللدة، 
اإعداد  واإعللدادهللم خري  الوطن  اأبللنللاء  التعليم  يف  بلللارزاً 
و�شرعة  باحليوية  يت�شم  عللمللٍل  �للشللوق  وظللائللف  ل�شغل 
التغري وتاأهيلهم ليكونوا قادة الغد، ومن هنا نرى اأن 
دورنا كجامعة هو اأن نكون موؤ�ش�شة ملهمة يف اأ�شاليب 

التعليم والتعّلم وم�شتعدة للتغري وحا�شنة للُمَمكنات 
لإعداد جيل يتوافق مع تطلعات امل�شتقبل ".

وملللن جللانللبلله اأ�لللشلللار اللل�للشلليللد �للشللامللر جللعللفللر، مللديللر عام 
�شركة اإك�شبلوران�ض - منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
اأفريقيا، اإىل مدى تاأثري الوباء على خمرجات التعليم 
وتطرق  املا�شية،  الللثللالث  ال�شنوات  خللالل  عللام  ب�شكل 
املهارات  املقبلة للجامعات ملعاجلة فجوة  الفر�شة  اإىل 
ملللن خللللالل الللرتكلليللز علللللى تللطللويللر كلللفلللاءات الطلبة 
بحاجة  العمل  �شوق  "اأن  واأكللد  با�شتمرار.  وتقييمهم 
اجلامعات  خريجي  متكن  جديدة  مللهللارات  اإىل  ما�شة 
وتفعيل  وفعال يف تطوير  مبا�شر  ب�شكل  امل�شاهمة  من 

اإك�شبلوران�ض  �شركة  تتعاقد  الع�شرية، حيث  التقنيات 
لتح�شني  اإيكولوجية  اأنللظللمللة  لتوفري  اجلللامللعللات  مللع 
بال�شكل  اخلللريللجللني  تهيئة  و�للشللمللان  الطلبة  جتللربللة 
التطوير  عجلة  يف  رئي�شي  ب�شكل  للم�شاهمة  املنا�شب 

والتنمية ال�شاملة." 
املقدمة  املبتكرة  اأحللدث احللول  اأنلله ومن بني  واأو�شح 
من قبل �شركة اإك�شبلوران�ض، هي من�شة التعلم الآيل 
التي ا�شتحدثت جانبا جديًدا يف حتليل املالحظات غري 
املنظمة، والتي بدورها مّكنت �شركاءنا ال�شرتاتيجيني 
طموحات  قيا�ض  يف  الكامنة  الللتللحللديللات  حتللديللد  مللن 
اأثناء  نحوها  فّعال  ب�شكل  وال�شري  امل�شتقبلية  الطلبة 

م�شريتهم الأكادميية. وقال "نحن فخورون بال�شراكة 
الوثيقة مع جامعة زايد حيث ا�شتقبلنا ب�شكل م�شرتك 
اأكرب عدد من امل�شاركني يف الن�شخة اخلام�شة من هذا 
اأ�شبح حدًثا مرجعًيا يف �شمان جودة  والللذي  املوؤمتر، 

التعّلم يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ".
على  زايللد  جامعة  من  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  �شارك 
تافت�ض  نظرائهم من جامعة  اإىل جانب  يومني  مللدار 
وجامعة لندن واجلامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة 
اإىل وفد  العزيز، بالإ�شافة  امللك عبد  خليفة وجامعة 
م�شارك من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
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ال�سحة  ويدعم  املناعة  جهاز  يقوي  اأن��ه  كما  العظام.  قوة  يف  مهما  دورا   D3 فيتامني  يلعب 
العقلية.

ال�سلمون  مثل  الدهنية،  والأ�سماك  املحار  من  الأ�سا�سي  الفيتامني  هذا  على  احل�سول  وميكن 
والزبادي  احلليب  مثل  املدعمة،  الألبان  ومنتجات  النباتي  واحلليب  البي�ض،  و�سفار  والتونة، 

وبع�ض اأنواع اجلنب، وع�سري برتقال مدعم بالفيتانيت وحبوب الإفطار.
لل�سم�ض،  التعر�ض  الكثري من فيتامني D3 بب�ساطة عن طريق  اأي�سا احل�سول على  كما ميكننا 

حيث يقوم اجل�سم بت�سنيع هذا الفيتامني عندما تتعر�ض الب�سرة لأ�سعة ال�سم�ض.

هل فيتامني D هو نف�سه فيتامني D3؟
اأ�شكال  ملللن  �للشللكللل  كللالهللمللا   ،D2 ونلللظلللريه،   D3 فلليللتللامللني 

.D فيتامني
ويتواجد فيتامني D2 يف امل�شادر النباتية والفطر واخلمرية 
املنتجات  يف   D3 فيتامني  يوجد  فيما  الغذائية،  واملكمالت 

احليوانية، وينتجه اجل�شم من اأ�شعة ال�شم�ض.
ويوفر كال النوعني من فيتامني D نف�ض الفوائد وي�شاهمان 
موري،  تللايلللللور  وتللقللول  علللام.  ب�شكل   D فيتامني  م�شتوى  يف 
اخللتلل�للشللا�للشلليللة الللتللغللذيللة يف عللليلللادة الللتللغللذيللة للل�للشللحللة اجلهاز 
اله�شمي، اإن فيتامني D3 اأ�شهل يف امت�شا�ض اجل�شم له، لذا 

فهو يرفع م�شتويات فيتامني D ب�شكل اأكرث فعالية.

ما فائدة فيتامني D3؟
لفيتامني D تاأثريات اإيجابية متعددة على �شحتك اجل�شدية 

والعقلية، مبا يف ذلك:

دعم �سحة العظام
الكال�شيوم  امللتلل�للشللا�للض  علللللى  اجللل�للشللم   D فلليللتللامللني  يلل�للشللاعللد 
فيتامني  العظام. وينظم  يعزز �شحة  - وكالهما  والفو�شفور 
عن  امل�شوؤولة  اخلاليا  وهي  العظم،  بانيات  ويحفز  اأي�شا   D

تكوين العظام.
ومن دون فيتامني D الكايف، لن تكون قادرا على امت�شا�ض ما 
يكفي من الكال�شيوم للحفاظ على كثافة العظام، وقد يوؤدي 

نق�ض الكال�شيوم اإىل زيادة خطر الإ�شابة به�شا�شة العظام.
وميكن اأن يوؤدي نق�ض فيتامني D اأي�شا اإىل الإ�شابة بالك�شاح، 

وهي حالة توؤدي اإىل اإ�شعاف العظام وتلينها عند الأطفال.

تقليل الكتئاب
ربطت الدرا�شات امل�شتويات املنخف�شة من فيتامني 

من  الللرغللم  على  بللالكللتللئللاب،   D
الللللللرابللللللط  اأن 

الدقيق بني فيتامني D والكتئاب ل يزال غري وا�شح.
وبب�شاطة، ل يعرف اخلرباء ما اإذا كانت امل�شتويات املنخف�شة 
من فيتامني D ت�شاهم ب�شكل مبا�شر يف الكتئاب، اأو اإذا كانت 
النظام  اأو  ال�شم�ض  �للشللوء  نق�ض  مثل  معينة،  عللوامللل  هللنللاك 
الغذائي الذي يفتقر اإىل العنا�شر الغذائية الأ�شا�شية، ت�شاهم 

.D ب�شكل م�شتقل يف كل من الكتئاب ونق�ض فيتامني
 D ومع ذلك، ت�شري بع�ض الأبحاث اإىل اأن مكمالت فيتامني
قد ت�شاعد يف تخفيف الكتئاب. وحللت مراجعة لل4 درا�شات، 
948 م�شاركا يعانون  2019، مع ما جمموعه  اأجريت عام 
من الكتئاب وخل�شت اإىل اأن مكمالت فيتامني D لها تاأثري 

معتدل يف تقليل اأعرا�ض الكتئاب.
نتائج  فلللللاإن  ذللللللك،  ومللللع 
اللللدرا�لللشلللات 

ت�شري  حيث  خمتلطة،  والكتئاب   D فيتامني  حول  الأخللرى 
الكثري  تفعل  ل  الفيتامني  مكمالت  اأن  اإىل  الأبللحللاث  بع�ض 

لتح�شني اأعرا�ض الكتئاب.
ال�شوء  مزيد من  اإلللقللاء  يف  امل�شتقبلية  الأبللحللاث  ت�شاعد  وقللد 
املحتملة  والفوائد  والكتئاب   D فيتامني  بني  العالقة  على 

للمكمالت الغذائية.

تنظيم جهاز املناعة
يدعم فيتامني D جهاز املناعة من خالل تنظيم اإنتاج اخلاليا 
البائية والتائية، اخلاليا التي تق�شي على م�شببات الأمرا�ض، 

ومن خالل دعم اخلاليا التي تقاوم البكترييا والفطريات.
وهللنللاك حللاجللة اإىل مللزيللد مللن الللبللحللث، ولللكللن تللنللاول مكمل 
مو�شم  خلللالل  احلللمللايللة  بع�ض  يللوفللر  اأن  ميللكللن   D فيتامني 
اجلهاز  بعدوى  الإ�شابة  خطر  تقليل  طريق  عن  الإنفلونزا 

التنف�شي العلوي.
وقد يلعب فيتامني D اأي�شا دورا يف اأمرا�ض املناعة الذاتية، 
مفرط  لديك  املناعة  جهاز  فيها  ي�شبح  التي  احللللالت  وهللي 

الن�شاط ويهاجم ج�شمك.
وربط اخلرباء امل�شتويات املنخف�شة من فيتامني D بكل من 

ظهور وتطور:
- ت�شلب متعدد

- الذئبة
 -

التهاب املف�شل الروماتويدي
- داء ال�شكري من النوع الأول

- مر�ض التهاب الأمعاء
يف   D فيتامني  مكمالت  ت�شاعد  قللد  الآخللللر،  اجلللانللب  وعلللللى 

تقليل خطر الإ�شابة بهذه احلالت.

قد يقلل من خطر الإ�سابة بال�سرطان
ت�شري بع�ض الأبحاث اإىل اأن امل�شتويات املنخف�شة من فيتامني 

بال�شرطان. الإ�شابة  خطر  من  تزيد  قد   D
وت�شري اأبحاث اأخرى اإىل اأنك اأقل عر�شة للوفاة من ال�شرطان 

.D اإذا كان لديك م�شتويات عالية من فيتامني
الأحيان  اأغلب  يف  وال�شرطان   D فيتامني  دور  درا�شة  ومتللت 
والربو�شتات  والللللثللللدي  وامللل�للشللتللقلليللم  اللللقلللوللللون  �لللشلللرطلللان  يف 

والبنكريا�ض.
الفوائد  D قد يقدم بع�ض  اأن فيتامني  اإىل  وت�شري الأبحاث 
اأنللواع ال�شرطان هذه، مع وجود قاعدة  الوقائية لكل نوع من 

اأدلة قوية ل�شرطان القولون وامل�شتقيم.
اأدلة  الللدرا�للشللات. ووجلللد اخللللرباء  ومللع ذللللك، ل تتفق جميع 
مت�شاربة حول مدى تاأثري فيتامني D على ال�شرطان، لذلك 

قد ينتج عن املزيد من الأبحاث مزيد من التب�شر.

ما هي كمية فيتامني D3 التي حتتاجها يوميا؟
ُيقدر املدخول الغذائي املرجعي )RDA( لفيتامني D بل:

اأو   )mcg( ميكروغرام   10 �شهرا:   12-0 للر�شع   -
)IU( دولية  وحدة   400

تللللللرتاوح  اللللللذيلللللن  للللالأ�لللشلللخلللا�لللض   -
عاما:  و70   1 بني  اأعمارهم 
 600( ميكروغرام   15

وحدة دولية( يوميا
فوق  لالأ�شخا�ض   -
 20  :70 �للللشللللن 
ملللللليللللللكللللللروغللللللرام 

)800 وحدة دولية(
ال�شعب احل�شول على ما يكفي من فيتامني  وقد يكون من 

كنت: اإذا  خا�شة  الطعام،  من   D
- تتناول نظاما غذائيا نباتيا

- لديك ح�شا�شية من الأطعمة التي حتتوي على كميات عالية 
D من فيتامني

- لديك حالة �شحية توؤثر على قدرة ج�شمك على امت�شا�ض 
D فيتامني

يف  اأيلللام  ثالثة  ال�شاطع  ال�شم�ض  �شوء  يف  الللوقللت  ق�شاء  لكن 
الأ�شبوع،

 مع ك�شف ذراعيك و�شاقيك، يكون عادة كافيا مل�شاعدتك على 
جتنب نق�ض فيتامني D. و�شتحتاج اإىل ق�شاء نحو 15 دقيقة 
يف ال�شم�ض يف املرة الواحدة اإذا كانت ب�شرتك فاحتة ونحو 25 

دقيقة اإذا كانت ب�شرتك داكنة.
D هو فيتامني قابل للذوبان يف  اإىل كون فيتامني  وبالنظر 
الفيتامينات يف اجل�شم ويف  الأنلللواع من  هللذه  الللدهللون، تبقى 

الأن�شجة الدهنية ويف الكبد.
الكثري  اأن ت�شتهلك  D، ميكنك  ولأن اجل�شم يخزن فيتامني 
منه. واجلرعات اليومية التي تزيد عن 50 األف وحدة دولية 
 )RDA( اأكرث من 80 مرة من املدخول الغذائي املرجعي -
يف  الكال�شيوم  تراكم  وهللو  الللدم،  كال�شيوم  فللرط  ت�شبب  قد   -

اجل�شم.
وميكن اأن ي�شبب فرط كال�شيوم الدم:

- ا�شتفراغ و غثيان
- فقدان ال�شهية

- العط�ض ال�شديد
- �شعف الع�شالت

- اأمل
- ح�شى الكلى

وميكن اأن ت�شبب امل�شتويات العالية جدا من فيتامني D اآثارا 
جانبية اأكرث خطورة مثل الف�شل الكلوي وعدم انتظام �شربات 

القلب وحتى املوت.

من انخفا�ض الكتئاب اإىل �سحة مناعية اأف�سل

 D3 اأ�صباب مهمة للح�صول على ما يكفي من فيتامني

خبرية تغذية تك�صف اأف�صل االأطعمة 
اأثناء الرحالت اجلوية

التغذية  خللبللرية  �للشللولللومللاتلليللنللا،  يلينا  الللدكللتللورة  اأعلللللنللت 
حتمل  علللللى  تلل�للشللاعللد  ال�شحيحة  الللتللغللذيللة  اأن  الللرو�للشلليللة، 

الرحالت اجلوية.
"فيت�شرينايا  �شحيفة  مللع  مقابلة  يف  اخلللبللرية  وتلل�للشللري 
مو�شكفا"، اإىل اأن الرحالت اجلوية توؤثر يف ج�شم الإن�شان. 
ولكي نخفف عبء الرحالت اجلوية على ارتفاعات عالية، 
اأثناء  للتغذية  الب�شيطة  القواعد  ببع�ض  اللللتللزام  يجب 

ال�شفر.
وتقول، "ل اأن�شح اأبدا بتناول الطعام حتى ال�شبع. ويجب 
اجلوية  الرحالت  اأثناء  وخا�شة  ب�شيطا  طعاما  يكون  اأن 
الطويلة. ومن الأف�شل المتناع عن تناول اللحوم املقلية 
والبطاط�ض و�شلطات املايونيز وامل�شروبات الغازية. لأنها 
ميكن اأن ت�شبب اإزعاجات وعدم الراحة، خا�شة واأن اجل�شم 

يف الطائرة يكون يف حالة اإجهاد".
وت�شيف، يجب على الأ�شخا�ض الذين لديهم ميل لتجلط 
الدم جتنب تناول اأي طعام دهني خالل الرحلة اجلوية، 
مع  البي�ض  مثل  بالربوتني  بتناول طعام غني  والكتفاء 
ي�شعر  ال�شخ�ض  املللواد جتعل  اأن هذه  اخل�شروات، خا�شة 

بال�شبع خالل فرتة طويلة.
يللزداد على منت  ال�شلبي للكحول  التاثري  اأن  وت�شري، كما 
الللطللائللرة. واأفلل�للشللل امللل�للشللروبللات يف الللرحللالت اجلللويللة هي 

ع�شري الطماطم واملاء و�شاي الأع�شاب.
وتقول، "يخ�شى الكثريون ركوب الطائرة، لذلك ي�شربون 
من  بللدل  وميكن  بللاتللا.  منعا  ممنوع  هللذا  ولكن  الكحول. 

ذلك �شرب �شاي مهديء.
من  يزيد  الكافيني  اأن  بيد  مفيدة،  القهوة  تكون  وقللد  و   

خطر لزوجة الدم".
وت�شيف، من الأف�شل قبل الرحلة اجلوية تناول اأطعمة 
خللفلليللفللة تللعللطللي �للشللعللورا بللاللل�للشللبللع، وكلللذللللك بللعلل�للض اأنللللواع 

كان  كلما  لأنللله  دهللنلليللة.  اإ�للشللافللات  اأي  دون  مللن  ال�شلطات 
الطعام ب�شيطا، يكون من ال�شهل على اجل�شم حتمل عبء 

الرحلة اجلوية.
وتللنلل�للشللح اخللللبلللرية بللتللوخللي احلللللذر ملللن تلللنلللاول منتجات 
الراحة  عللدم  ت�شبب  قد  لأنها  واحلليب،  املخمرة  الألللبللان 
لفرتة  اجللللللو�للض  و�شعية  يف  يبقى  اللللذي  ال�شخ�ض  لللدى 
طويلة. كما اأن تناول الفاكهة ميكن اأن يوؤثر �شلبا يف عمل 

الأمعاء.
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العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/151503(
املر�شوم  �شركة عامة من�شاأة مبوجب  الإمارات(  للنقل واخلدمات )موا�شالت  العامة  الإمارات  �شركة   / املنذرة 

بقانون احتادي رقم 22 ل�شنة 2019 - بوكالة املحامي/ يو�شف ح�شني ال�شهالوي
املنذر اإليها/ �شركة رويال امبي�شن اأ�شتار لتجارة العامة �ض.ذ.م.م - رخ�شة جتارية رقم 753436 �شادرة من 

اقت�شادية دبي
مبوجب الإنذار رقم 1/344441/ 2021 اإنذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل بدبي فاإنه ومبوجب هذا 
الإنذار تنبه املنذرة على املنذر ب�شداد املبالغ امل�شتحقة بقيمة 32،539.5 درهم اإماراتي مع الفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق حتى متام ال�شداد ))اإتنان وثالثون األفاً وخم�شمائة وت�شعة وثالثون درهماً 
اإماراتياً وخم�شون فل�شاً ل غري(، وذلك خالل خم�شة اأيام من تاريخ علمها بالن�شر بهذا الإنذار واإل �شن�شطر اإىل 
اأعاله بالإ�شافة اإىل الفائدة القانونية  اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لإلزامها ب�شداد املبلغ املذكور 
امل�شتحقة عليها من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيكات وحتى متام ال�شداد، ف�شاًل عن احلجز على كافة اأموالكم املنقولة 
املادية  الأ�شرار  كافة  عن  التعوي�ض  م�شوؤولية  حتميلهما  اإىل  بالإ�شافة  العلني  باملزاد  وبيعها  املنقولة  والغري 

والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

00000

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151499(
املنذرة/ �شركة اي ات�ض كيه وورلد وايلد انترييورز )�ض.ذ.م.م(

�شد / املنذر اليهما : 1/ حممد حبيب �شيخ، بريطاين اجلن�شية. 
�ض.ذ.م.م.  - انترييورز   7 يونيت  �شركة   /  2

 558،957 وقدره  مبلغ  اإجمايل  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اإليهما  املنذر  املنذرة  تخطر 
درهم )خم�شمائة وثمانية وخم�شون األف وت�شعمائة و�شبعة وخم�شون درهم اإماراتي( 
من  �شنوياً   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  اإىل  بالإ�شافة  املرتدة،  ال�شيكات  قيمة 
خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك   2022/8/2 يف  احلا�شل  ا�شتحقاقهم  تاريخ 
املنذرة اىل اللجوء للق�شاء واجلهات  ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار، وال �شت�شطر 
املعنية للمطالبة بالوفاء بقيمة الدين ومع حتمل املنذر اليهما كافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/151500(
املنذرين / 1- هنا عبيد حممد عبد اهلل احللو - اإماراتية اجلن�شية. 

عبيد حممد عبد اهلل احللو - اإماراتية اجلن�شية.  مرمي   -  2
�شد / املنذر اليه / مب�شر هالل هالل اأحمد - هندي اجلن�شية

املو�شوع / اإعالن بالن�شر يف النذار العديل رقم )2022/1/325155( 
ب�شرورة  اليه وينذره قانوناً  العديل يخطر املخطر  املنذرين ومبوجب هذا الخطار  ان  حيث 
درهم(  وخم�شمائة  األفا  وع�شرون  )اأربعة  درهم   24،500 وقدره  مبلغ  املرت�شد  املبلغ  �شداد 
 1/3/2022 واملوؤرخة   991099  -  991098 اأرقام  املرجتعة  الإيجارية  ال�شيكات  قيمة 
�شي�شطر  وال  النذار  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ايام  خم�شة  مدة  خالل  وذلك   30/05/2022  ،
املنذرين اىل اتخاذ الجراءات القانونية �شد املنذر اليه مع الزامها بكافة الر�شوم وامل�شاريف 

الق�شائية واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
وزارة العدل 

حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية – املوقره
اإعالن مبوعد اإجتماع خربه 

من اخلبري احل�شابي املنتدب/ حممد �شوقي العيوطي 
يف الدعوى رقم 2354/2022 مدين كلي عجمان

اىل املدعى عليهم يف الدعوى املذكوره اأعاله :
عبدالرحمن - اجلن�شيه جزر القمر  مراد  عي�شى  عو�شة   -1

اجلن�شية  مغربي   - خ�شراء  بن  عبداهلل   -2
اجلن�شية  فل�شطيني   - خ�شراء  خري  حممد  �شبحي   -3

طالل �شعيد - مغربي اجلن�شيه  -4
الدعوى  اأقوالكم ودفاعكم يف  ل�شماع  11 �شباحا موعدا  ال�شاعه   15/11/2022 تاريخ  باأنه تقرر حتديد  نعلمكم 
املذكوره اعاله املرفوعه �شدكم من املدعية/ تريلز ما�شرت ل�شناعة املقطورات - ميثلها ال�شيد/ را�شد �شعيد حممد 
 ،0506267781 �شعيد الدوبي - عن بعد، لذا يرجى التوا�شل مع اخلبري املنتدب املذكور اأعاله على هاتف رقم 
بريد اإلكرتوين Ayouty68@hotmail.com لتزويدكم برابط الجتماع. لذا فاإنه يلزم ح�شور من ميثلكم 
قانونا يف هذا امليعاد لتقدمي دفاعكم والرد على الإ�شتف�شارات املطلوبه من اخلربه يف الدعوى املذكوره. ويف حالة عدم 

ردكم �شيبا�شر اخلبري ماأموريته على �شوء املعلومات وامل�شتندات املتاحه.
اخلبري احل�شابي/ حممد �شوقي العيوطي

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
الدعوى رقم 728/2022 تعيني خربة

حماكم دبي البتدائية
ح�شور اإجتماع اخلربة يف الدعوى رقم 2022/728 تعيني خربة

املتنازع �شدهما:1- توما�شيني �شو�شيتا بري ازيوين - )ا�ض بي ايه(
ال ار  ا�ض  القاب�شة  دبي   -2

املذكورة  اللدعلوى  فلي  ح�شلابيلاً  خبيلللراً  -بنلللدبي  املللوقرة  البتدائيلة  دبلي  حمكمللة  تكليللللف  عللى  بنلللاءاً 
اأعلاله املرفلوعله ملن املتنلازع : تلوم فيلليلدج �شو�شيتا بري اأزيوين )ا�ض بي ايه(  عليلللله يلرجلى حل�شللللللوركلم 
اللدعلوى  تخل�ض  مل�شلللتندات  ملن  للديلكم  ملا  وتلقلديلم  ميللثلكم  معتملداً  وكلللليال  اأو  اخلبللرة  جل�شلة  فلي 
ملكلتلب  مقلر  فلي  ظهللراً   11:00 الل�شللاعة  متللللام  فلي   15/11/2022 املوافلق  الثالثلاء  يلوم  وذللك 
امل�شرف-  برج  بناية  يا�ض-  بنلي   �شلللللارع  ديلللرة-  دبلي  واللكلائن مبدينلة  املرزوقلي  : عبداملجيلد  اخلبيلر 

الطابق 15- مكتب رقم 1504
يرجي التوا�شل عرب الربيد الكرتوين للح�شول علي رابط الجتماع :

amao2004@amauae.com
اخلبري احل�شابي
عبداملجيد حممد املرزوقي

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
MOJAU_2022- 0100735 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
يف  ترغب  اجلن�شية  هندية  نابياتوكودى،  �شيبا�شتني  �شميتا   / ال�شيدة  باأن  للجميع  معلوملا  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغه 50% وذلك اىل ال�شيدة / بيبي داف�ض انتوين اينيكال 
بورين�شو - اجلن�شية الهند، و ال�شيدة / �شاندهيا �شاجو �شاجو ناير - هندية اجلن�شية - ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغه 50% ذلك و اىل ال�شيدة / بيبي داف�ض انتوين اينيكال 
بورين�شو - اجلن�شية الهند يف الرخ�شة امل�شماة )دوار اخلالدية للخياطة والتطريز( والتي تاأ�ش�شت 
القت�شادية  التنميه  دائرة  من  ال�شادرة   )758918( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شلارقلة  بلاأملارة 

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
MOJAU_2022- 0100759 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

البيع  يف  يرغب  باك�شتان،   : اجلن�شية   - حكيم  �شيد  حممد  راز  ال�شيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
والتنازل عن )50%( من كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيدة : ربيعه حممد �شابر 
- اجلن�شية : باك�شتان، ويرغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�شته البالغة )%100( 
اإىل ال�شيد : حممد �شابر حممد �شادق - اجلن�شية : باك�شتان، يف الرخ�شة امل�شماه )مطعم  وذلك 
دائرة  ال�شادرة من  رقم )531385(  ال�شارقة مبوجب رخ�شة  باأمارة  تاأ�ش�شت  اباد(  ا�شالم  مدينة 

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

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
MOJAU_2022- 0100761 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : عبداهلل على حماد را�شد الكتبي - اجلن�شية : الإمارات العربية املتحدة، 
مطلب  على  مب�شر   : ال�شيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة  باأمارة  تاأ�ش�شت  امل�شماه )�شر احللويات(  الرخ�شة  الهند، يف   : مطلب - اجلن�شية 
1. تغيري ال�شكل  رقم  )783412( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى: 
اإىل  2. تغيري الإ�شم التجاري من )�شر احللويات(  اإىل )وكيل خدمات(،   القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( 
)التفاح الخ�شر لتجارة الهواتف املتحركة(،  3. تعديل الن�شاط التجاري من )بيع احللويات - بالتجزئة( 
الهواتف  ولوازم  اأك�ش�شوارات  بيع  بالتجزئة،   - املتحركة  الهواتف  بيع  املتحركة،  الهواتف  )اإ�شالح  اإىل 
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  املادة )14( فقرة )5( من احكام   بالتجزئة(، وعمالبن�ض  املتحركة - 
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
MOJAU_2022- 0100666 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعلالن

الرخ�شة  ميلك   - اجلن�شية  اماراتي  الكتبي-  حمودي  بن  حممد  را�شد  حممد   : ال�شيد  اأن  حيث 
تاأ�ش�شت بال�شارقه  التجارية )ال�شحوة لتجارة الدوات الكهربائية وال�شاعات( رخ�شة جتارية والتي 
مبوجب رخ�شة رقم )729946( حيث ان ال�شيد: حممد را�شد حممد بن حمودي الكتبي - اماراتي 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية ))ال�شحوة لتجارة الدوات 
الكهربائية وال�شاعات(( البالغة )100%( اإىل ال�شيد : عبدال�شط لل حممد - باك�شتاين اجلن�شية 

- تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية ايل وكيل خدمات تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 
2013 يف �شان  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة   املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين 

حيال ذلك. 

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
يف  الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0003182 مدين )جزئي(

اإللى املدعي عليه : دولت حممود حممد املحمود - جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم اأن املدعية اللولو لقطع الغيار ذ.م.م. 

قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها بالتي : 
مو�شوع  احلريق  فيه  ن�شب  الذي  امل�شتودع  مالكني  جميع  باإدخال  وذلك  الدعوى  �شكل  ت�شحيح  لئحة  قبول   : اأول 

الدعوى املذكورين اأعاله واإدخالهم يف الدعوى كمدعى عليهم والت�شريح ب�شداد الر�شم املقرر لذلك اإن كان والإعالن
يوؤديا  باأن  والت�شامم  بالت�شامن  ال�شاد�ض(  اإىل  الثاين  )من  املدخلني  واخل�شوم  الوىل  عليها  املدعى  الزام   : ثانيا 
للمدعية مبلغ 1،662،503درهم )مليون و�شتمائة واأثنان و�شتون األف وخم�شمائة وثالثة درهم(، والفائدة القانونية 

بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�شداد. 
ثالثاً : اإلزام املدعى عليهم بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.

ال�شارقه الإحتادية املحكمة  اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/11/23 اأنت مكلف باحل�شور بجل�شة  لذلك 
البتدائية املدنيه - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى ( �شخ�شيا اأو بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
الإمارات ترغب   : ابجت - اجلن�شية  �شيلى جى  ال�شيد/منى   : بلاأن  للجميع  ليكن معلوماً 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد/ ا�شينافى اوكى 
من  ال�شادرة  لل�شيدات(  مرحبا  )�شالون  امل�شماه  الرخ�شة  يف  اإثيوبيا،   : اجلن�شية  مول- 
دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )563009(، تعديالت اأخرى: • تغيري 

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

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : حممد ا�شامه وار�شى - اجلن�شية : باك�شتان ، يرغب يف البيع 
ناز  زهيده   : ال�شيدة  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  من   )%50( عن  والتنازل 
عابد احمد - اجلن�شية : باك�شتان - ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : حممد ا�شامه وار�شي - 
اجلن�شية : باك�شتان ، يرغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�شته البالغة )%100( 
)كافترييا  امل�شماه  الرخ�شة  يف  باك�شتان   : اجلن�شية   - منري  حممد  فرح   : ال�شيدة  اإىل  وذلك 
ال�شاي المريي( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )723268( ال�شادرة من دائرة 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع بلاأن : ال�شيد/ليتون نورو برودانيا - اجلن�شية : بنغالدي�ض يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد/ بديع العامل حممد ح�شني - 
اجلن�شية : بنغالدي�ض، يف الرخ�شة امل�شماه )بقالة اأوراق اخلريف( ال�شادرة من دائرة التنمية 

الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )796198(،
تعديالت اأخرى : • تغيري وكيل اخلدمات،

تغيري ال�شم التجاري للرخ�شة من )بقالة اأوراق اخلريف( اإىل )�شوبرماركت بديع العامل(، 
تغيري الن�شاط التجاري للرخ�شة من )بقالة( اإىل )جممع اإ�شتهالكي )�شوبرماركت((،

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع بلاأن : ال�شيد/على كيدى ابراهيم رحمه - اجلن�شية : الإمارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد/ �شريين اغا �شادات 
- اجلن�شية: اأفغان�شتان، يف الرخ�شلة امل�شماه )�شاطئ النهلدة خللدمات ال�شيارات( ال�شادرة من 
دائرة التنميلة الإقت�شاديلة بال�شارقلة برخ�شلة رقم )782584( تعديالت اأخرى: • تغيري 

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

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
 ، م�شر   : اجلن�شية   - العمريي  الفتوح  ابو  حممد  ر�شيد   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد : ابراهيم ال�شيد 
ال�شيارات(  ل�شيانة  النمر  )ابراهيم  امل�شماه  الرخ�شة  يف  م�شر   : اجلن�شية  النمر  عبدال�شالم 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )800056( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0098833 رقم املعاملة
املخطر : حممد غورنام �شينغ �شادو �شينغ هندي اجلن�شية ب�شفته مالك الرخ�شة ال�شادرة من دائرة التنمية 

القت�شادية بال�شارقة امل�شماه /ال�شفراء لعمال الطالء بالذهب - رخ�شة مهنية رقم 216187، 
العنلوان : ال�شارقة - املجرة

هاتف : )00971504810141(
املخطر اليه : را�شد عبيد �شعيد بن طار�ض املهريي، اماراتي اجلن�شية ،

العنوان : ال�شارقة - النوف - هاتف رقم )050462900(
مو�شوع الإخطار : احل�شور اىل مقر الدائرة القت�شادية

الوقلائلع : حيث اأن املخطلر اليه هو وكيل خدمات الرخ�شة اململوكة للمخطر
وامل�شماة ال�شفراء لعمال الطالء بالذهب رخ�شة مهنية رقم 216187

احلق  مما  الرخ�شة  م�شالح  لت�شيري  معامالت  من  يلزم  ما  لجناز  احل�شور  عن  ممتنع  اليه  املخطر   •
باملخطر بالغ ال�شرر • وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�شرورة احل�شور اىل مقرالدائرة 
07/11/2022 يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحاً وال �شوف ي�شطر  القت�شادية بتاريخ الثنني املوافق 
بال�شارقة  العدل  الكاتب  �شعادة  من  املخطر  يلتم�ض  وعليه   • �شده،  القانونية  الجراءات  لتخاذ  ا�شفا 

اخطاركم بهذا ر�شمياً ،
الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

يف الدعوى رقم AJCFICIRECON2022/0003577، التما�س اعادة نظر
اإىل املدعي عليه : ميندا اكليلو ابيبى اثيوبي/ اجلن�شية،

نعلمكم باأن املدعي �شليمان حممد ل�شالح التمديدات الكهربائيه وال�شحيه �شوداين اجلن�شية - 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله لذا يجب عليكم احل�شور لالإجتماع املرئي املنعقد امام مكتب اإدارة 
 الدعوى الكائن مبحكمة عجمان الحتادية املحكمة البتدائية املدنيه املوافق 10-11-2022م

عدم  حالة  ويف  وم�شتندات،  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي  �شباحاً   08:30 ال�شاعة  متام  يف 
يف  القانونية  الإجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر�شال  اأو  ح�شوركم 

غيابكم.
حرر بتاريخ  2022/11/07  / حرر بوا�شطة املوظف

مركز �شعادة املتعاملني
القا�شي / احمد عبدالرحمن الد�شوقي 
حمكمة عجمان الحتادية 
املحكمة البتدائية املدنيه

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0004395 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الوداد ل�شتقدام اليدي العامله  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/23 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/10 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن بالن�شر

رقم )2022/151501(
املنذرة/ �شمري حممد عبد اخلالق قرقا�ض - اإماراتي اجلن�شية.
�شد / املنذر اإليها : �شركة �شاحل المارات للمقاولت �ض ذ م م.

املو�شوع / اإعالن بالن�شر يف النذار العديل رقم )2022/1/346596(
املبلغ  اليها وتنذرها قانونا ب�شرورة �شداد  املنذرة ومبوجب هذا الخطار العديل تخطر املخطر  ان  حيث 
 5.633 7،042 درهم )�شبعة اآلف واثني واربعون درهم( عبارة عن مبلغ وقدره  املرت�شد مبلغ وقدره 
 2022/9/15 من  الفرتة  عن  اإيجارية  كقيمة  درهم(  وثالثون  وثالثة  و�شتمائة  األف  )خم�شة  درهم 
ولغاية 2022/10/31 ، بالإ�شافة اإىل قيمة ال�شريبة امل�شافة بواقع 5% من القيمة اليجارية مبلغ 
2022/9/15 ولغاية  املذكورة من  282 درهم )مائتي واثنان وثمانون درهم( عن ذات الفرتة  وقدره 
2022/10/31، بالإ�شافة اإىل قيمة �شريبة التاأجري من الباطن بواقع 20% القيمة اليجارية وقدره 
الفرتة املذكورة من 2022/9/15 ولغاية 2022/10/31 واملن�شو�ض عليها  ذات  عن  درهم   1،127
بالعقد �شند املطالبة بالإ�شافة ما ي�شتجد حتى تاريخ الخالء الفعلي، وذلك خالل مدة خم�شة ايام من 
تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر املنذر اإىل اتخاذ الجراءات القانونية �شد املنذر اليها مع الزامها بكافة 

الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : الفهد للو�ساطة التجارية - ذ م م  
 806  -  805  -  505  -  305  -  106  -  105  -  1006  -  1005 العنوان : مكتب 
القانوين  ال�شكل   -  B ا�شتدامة   - - مرقبات  ديللرة   - الفال�شي  �شعيد غامن عبداهلل  ملك 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رقللم   871904  : الرخ�شة  رقللم   ، حمللدودة  م�شوؤولية  ذات   :
1478045 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2022/11/2  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/11/2 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
: 4421762-04  فاك�ض : 4421764-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
خليفة   بلللرج   - بللردبللي   - للتطوير  ديلللار  ملللللك   1006 رقلللم  مكتب   : الللعللنللوان 
تعلن  هللذا  مبوجب   04-4421764  : فاك�ض    04-4421762  : هاتف 
لت�شفية  اأعللاله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد 
الفهد للو�ساطة التجارية - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/11/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 
مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعللرتا�للض  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر

رقم الدعوى 137/2022-جتاري كلي
بناء علي طلب مدعي / يحيى عبداهلل مراد حممد البلو�شي - اجلن�شية / الإمارات العربية املتحدة 

اىل مدعى عليه / �شادي احمد �شعد ال�شيد ر�شالن اجلن�شية / م�شر
فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد عنك يف ال�شاعة 09:00 من 
يوم اخلمي�ض املوافق 2022-11-17 لالجابة علي الدعوى و تقدمي ما لديك من بيانات و دفوع، و يف حالة تخلفك عن 
احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاأن املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابيا. طالبا فيها:- اأول: حتديد اأقرب جل�شة 
واإعالن املدعي عليهما بالدعوى ومرفقاتها.  ثانيا: ندب خبري هند�شي يف الدعوى تكون مهمته الطالع على ملف الدعوى 
وما به من م�شتندات وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم والنتقال اىل الفيال حمل العقد �شند الدعوى ومعاينتها وحتديد على 
وجه الدقه العمال التي مت اجنازها والعمال التي مل يتم اجنازه وحتديد ما مت من العمال ب�شورة غري فنية وحتديد 
بتنفيذها ب�شورة غري �شحيحة وقيمة  املدعي عليهما  التي قامت  املدعي وقيمة العمال  الذي تكبده  املادي  ال�شرر  مقدار 
ا�شالحها يف حال امكان ذلك واملدة املطلوبه لجناز باقي الأعمال وت�شليم الفيال مو�شوع العقد �شند الدعوى وقيمة اخل�شائر 
املادية التي حلقت به والت�شريح للخبري بالنتقال ايل اي جهه حكومية او غري حكومية والطالع على ما لديها من م�شتندات 
تفيد يف �شبيل اداء ماموريته والت�شريح له ب�شماع من يلزم �شماع اأقواله بغري حلف ميني وحتقيق دفاع طريف الدعوى واإيداع 
تقرير نهائي بالنتيجة التي ينتهي اإليها مع حفظ حق املدعي يف تعديل الطلبات وفقا ملا ينتهي اليه التقرير. ثالثا: اإلزام 

املدعى عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
مدير دعوي
باهر حممد حلمي عابدين

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70330

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
MOJAU_2022- 0100552 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
، يحمل بطاقة  باك�شتان  ، اجلن�شية  ال�شيد / نور حممد حاجى جانان  بان  ليكن معلوما للجميع 
البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ،784198838606360 رقم  هوية 
بطاقة  ويحمل   ، باك�شتان  اجلن�شية   ، حممد  فتح  حاجى  حممد  /وىل  ال�شيد  اىل  100%وذلك 
قطع  لتجارة  حاجي  حممد  )نور  امل�شماه  الرخ�شة  يف   ،  784198994370603 رقم  هوية 
 778010 غيار ال�شيارات امل�شتعملة( والتي تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة امل�شماه رقم 
من  التجاري  ا�شم  تغري   ، خدمات  وكيل  تغيري   ، لخر  الرخ�شة  �شاحب  تنازل   : اأخرى  تعديالت 
)نور حممد حاجي لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة( اىل )منارة الريموك لتجارة قطع غيار 
رقم )4(  الحتادي  القانون  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  امل�شتعملة( وعمالبن�ض  ال�شيارات 
ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0096320 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء

مببلغ 15،000 درهم خم�شة ع�شرة الف درهم
املخطر : احمد عبداهلل احمد املرزوقي املرزوقي اجلن�شية المارات ب�شفتة مالك الرخ�شة التجارية ))جموهرات البادية 

ذ م م(( ال�شارقة - العنوان : ال�شارقة / ال�شور / خلف ال�شوق املركزي حمل رقم 6 و 7 و 8 
املخطر الية : �شحى بنت حممد النوري بالتومي اجلن�شية : تون�ض

العقارية الغيث  �شركة   / عجمان   : العنوان   - هوية رقم 784197437913680 
هاتف : 0528750540 / 0545258333

ال�شرح
وع�شرين  اربعة  درهم   24600 2022/07/16 بقيمة  انه مبوجب معاملة جتارية )�شراء جموهرات( بتاريخ  حيث 
الف و�شتمائة درهم �ش�شدد منها املخطر الية مبلغ 9600 درهم ت�شعة الف و�شتمائة درهم فقط وتر�شد علي زمتة مبلغ 

خ�شم القيمة املدفوعة �شابقا بتاريخ املعاملة املو�شح اعالة بعد  درهم  الف  ع�شرة  خم�شة  درهم   15000
وحيث ان املخطر اليها مل تقم بالوفاء باملبلغ رغم املطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،

لذلك ، فاأننا نخطر كم ب�شرورة �شداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ 
الإجراءات القانونية، واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به، 

وهذا اخطار منا بذلك،،،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  7742/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- بي اي �شي للمقاولت �ض.ذ.م.م  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ال�شنابل الذهبية للمقاولت �ض.ذ.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )154436.37( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 70197

           اإعالن بال�شند التنفيذي وتكليف بالوفاء 
  1421/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�شيل الإعالن
مو�شوع التنفيذ 

طالب العالن/ال�شفري للكمبيوتر �ض.ذ.م.م  -   جمهول حمل القامة
املطلوب اعالنه/واتزون �ض.م.ح - �شفته: منفذ �شده

عنوانه:المارات - امارة دبي - ند ال�شبا - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى 
ال�شيلكون الرئي�شي - �شقة الطابق الول 102

مو�شوع العالن:نعلنكم ب�شورة من احلكم مو�شوع التنفيذ املذيل بال�شيغة التنفيذية 
وذلللك خالل  منها  �للشللورة  املللرفللق  التنفيذ  واملللذكللور بالئحة  املطلوب  بللوفللاء  ونكلفكم 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ت�شليمكم هذا العالن وال فان املحكمة �شتتخذ الجراءات 

القانونية بحقكم. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1323/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات ال�شابعة رقم 756

مو�شوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليهم مت�شامنني مببلغ وقدره )45793.20( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:ال�شد لتاأجري ال�شيارات ونقل الركاب �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - دبي - اخلليج التجاري - منطقة 1 - مكتب رقم 3202 - ا�شبكتتاور - بجوار باي افينيو - 

الطابق 32 - هاتف رقم 042594391 - وميثله:امل خمي�ض دروي�ض حممد البلو�شي 
املطلوب اإعالنهما :  1- دار الن�شاف للتجارة �ض.ذ.م.م 2- �شاهينور ح�شن �شيد ابو ح�شنات ابولها �شنات�شايد  -  �شفتهما 

: متنازع �شدهما 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مت�شامنني مببلغ وقدره )45793.20( 
بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
املعجل بال كفالة- اعالن املتنازع �شده بالقرار املنهي للخ�شومه قررنا مبثابة احل�شوري الزام املتنازع �شدها الوىل بان 
توؤدي للمتنازعة مبلغ خم�شة واربعون الف و�شبعمائة وثالثة وت�شعون درهم وع�شرون فل�شا - وبالزام املتنازع �شده الثاين 
تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهللم  وثمانون  واربعة  وثمامنائة  الف  ثمانية  مبلغ  حللدود  يف  معها  بالت�شامن 
اتعاب  درهم مقابل  الف  بامل�شروفات ومببلغ  وبالزامهما  ال�شداد  الق�شائية احلا�شل يف 2022/6/17 وحتى متام  املطالبة 

املحاماة.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 70197

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:1279/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الثالثة رقم 87
جزئي  جتلللاري  رقللللللم:2021/2406  الللدعللوى  يف  اللل�للشللادر  احلللكللم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:علي ر�شا حممد باقر فرجي تهراين

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج لطيفة - الطابق 30 - مكتب رقم 3005 - رقم 
مكاين:2684890630 - وميثله:جا�شم ر�شا حممد �شالح الزرعوين 

املطلوب اإعالنه :  1- ار�ض ح�شن لطفي فر  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقللم:2020/802 جتاري كلي. وحددت 
لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2022/12/12  ال�شاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2140/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854

درهم   )675.665.61( وقللدره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي  الللزام   : الدعوى  مو�شوع 
اماراتي والفائدة بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام . 

املدعي:خمترب بايو�شايتك للتحاليل الطبية �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - اجلمريا الثالثة - دبي - �شارع جمريا الدائرية - مبنى برامي بيزن�ض 

- �شقة 604
املطلوب اإعالنه:  1- �شن رايز هيلث كري انرتيرايزي�ض �ض.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

الزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مو�شوع الإعللالن :  قد 
مببلغ وقدره )675.665.61( درهم اماراتي والفائدة بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام - وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2022/11/16  ال�شاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�شي 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1177/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�شابعة رقم 136
مو�شوع الدعوى : دعوى حل وت�شفية وتعيني م�شفي ل�شركة كافلينى لل�شياحه ذ.م.م . 

املدعي:لوؤي حيدر خري زاهد
عنوانه:المارات - امارة دبي - العوير - ديره - دبي
وميثله:عبداهلل �شالح حممد عبدالواحد املرزوقي

املطلوب اإعالنه:  1- كافالينى لل�شياحه �ض.ذ.م.م  -  �شفته : اخل�شم املدخل 
دعللوى حل وت�شفية وتعيني م�شفي  الدعوى ومو�شوعها  اأقللام عليك  قد    : الإعللالن  مو�شوع 
ل�شركة كافلينى لل�شياحه ذ.م.م - وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2022/11/16  ال�شاعة 
12.00 م�شاءا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2158/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة الدعوى الرابعة رقم 403

مو�شوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )36125( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 

كفالة . 
املدعي:�شليمان �شاكر �شليمان قنديل

عنوانه:المارات - امارة دبي - مدينة دبي - ال�شفوح الثانية
اإعالنه :  1- ه�شام ر�شوان لالعمال الفنية )موؤ�ش�شة فردية( وحاليا البنيان الع�شري للخدمات  املطلوب 

الفنية  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )36125( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2022/11/16  ال�شاعة 
09.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن بالن�شر        

 378/2022/20 جتاري كلي 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ادوارد قياجن زينج  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :مازن �شالح لال�شتثمار يف امل�شروعات التجارية وتاأ�شي�شها وادارتها �ض.ذ.م.م 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الغاء الكمبيالة املوؤرخة 2022/4/4 واملوقعة من املدعية الوىل للمدعي 
عليهما  املللدعللي  ثللالللثللا:الللزام   - للمدعيان  باعادتها  عليهما  املللدعللي  اللللزام  يللورو   )7475000( مببلغ  عليهما 
الف  و�شتون  واثنان  وت�شعمائة  مليون  وخم�شون  ت�شعة  فقط  يللورو   )59962500( مبلغ  ب�شداد  مت�شامنني 
وخم�شمائة يورو لغري مبا يعادل )214066125( درهم فقط مائتان واربعة ع�شر مليون و�شتة و�شتون الف 
ومائة وخم�شة وع�شرون درهم اماراتي لغري - مع الفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ املطالبة 
الق�شائية وحتى ال�شداد التام - رابعا:الزام املدعي عليهما مت�شامنني بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة .  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2022/11/15 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن بالن�شر        

 5079/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املتنازع �شده : 1- حممد قا�شم غالم قادر لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :�شكينة بي بي - من ورثة املتويف/حممد ابراهيم اهلل ديوانا - والدة املتويف 
درهم   )500.000( وقلللدره  مببلغ  مطالبة  دعلللوى  ومو�شوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد 
خم�شمائة درهم كتعوي�ض بعد الدية عن ال�شرار املادية والدبية وفائدة قانونية بواقع %9 

من تاريخ رفع الدعوىوحتى متام ال�شداد. 
قاعة  يف  �شباحا   09:00 ال�شاعة   2022/11/16 املللوافللق  الربللعللاء  يللوم  جل�شة  لها  وحلللددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  10618/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع له رقم )000026( وال�شادر عن بنك المارات 
دبي الوطني بقيمة )62900( درهم  .

طالب التنفيذ : واحة اجلزيرة العقارية - �شركة ذات م�شئولية حمدودة
عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �شارع مركز دبي املايل العاملي - مبنى 

داماك بارك تاور - �شقة 7
املطلوب اإعالنه : 1- بينغ وانغ - �شفته : منفذ �شده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعالن : قد 
�شتبا�شر  املحكمة  فللان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )62900( وقللدره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  10614/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )000023( وال�شادر عن بنك المارات دبي 

الوطني بقيمة )137662(   .
طالب التنفيذ : �شركة لك�شري خلدمات ال�شراف الداري جلمعيات املالك ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �شارع مركز دبي املايل العاملي - مبنى 
داماك بارك تاور - �شقة 7

املطلوب اإعالنه : 1- بينغ وانغ - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )137662( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ الر�شوم خلزينة 
املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  10619/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة اأرقام )000019-000022-000021-000020-

000027-000029( وال�شادر عن بنك المارات دبي الوطني بقيمة )1079843( درهم   .
طالب التنفيذ : داماك هومز �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �شارع مركز دبي املايل - العاملي - 
مبنى داماك بارك تاور - �شقة 7

املطلوب اإعالنه : 1- بينغ وانغ - �شفته : منفذ �شده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعالن : قد 
به وقدره )1.079.843( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2051/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املحررة من املنفذ �شدها ارقام )000353-000357( مببلغ 
)30000( درهم ثالثون الف درهم وامل�شحوبني على بنك امل�شرق ر�شوم التنفيذ 1225 واملجموع الجمايل 

بالر�شوم )31225(   .
طالب التنفيذ : موؤ�ش�شة النت�شار لعمال املواد العازلة

ملك  مبنى   - في�شل  امللك  �شارع  خلف  �شارع   - ال�شارقة   - املجاز   - ال�شارقة  امللارة   - عنوانه:المارات 
عبدالعزيز حممد ماجد املعال - �شقة �شقة رقم 1

املطلوب اإعالنه : 1- املندب ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)31225( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  14788/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

ارقام )000062-000059( وال�شادر عن )�شي�شتا يون�ض  املرجتعة  ال�شيكات  املطالبة بقيمة   : التنفيذ  مو�شوع 
ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 5% من  القانونيه  الفائدة  بال�شافة اىل  درهم  بقيمة )4815.53(  ا�شماعيل( 

ال�شداد التام والزام املنفذ �شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  .
طالب التنفيذ : كارا�ض فيرتيناري م.د.م.�ض

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الدور 32 - مكتب 
3202

املطلوب اإعالنه : 1- �شي�شتا يون�ض ا�شماعيل - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : بتاريخ:2022/11/9 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )5280.53( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6290/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

رقم  بال�شتئناف  واملللعللدل  اأداء  اأمللر   6853/2021 رقللم  الللدعللوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
115/2022 ا�شتئناف امر اداء والقا�شي حكمت املحكمة ح�شوريا/بقبول ال�شتئناف �شكال ويف املو�شوع بالغاء 
املبلغ املطالب به مو�شوع امر  امل�شتاأنف �شدها بان توؤدي للم�شتاأنفة  امل�شتاأنف والق�شاء جمددا بالزام  المر 
الداء والبالغ مقداره مبلغ وقدره )156.139.67( درهم مائة و�شتة وخم�شون الفا ومائة وت�شعه وثالثون الف 
و�شبعة وت�شون فل�ض، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ا�شتحقاق اخر فاتورة احلا�شل يف 2021/8/15 

وحتى متام ال�شداد .
طالب التنفيذ : �شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�ض - مبنى توين تاور - برج املكاتب - �شقة طابق 
21 - مكتب 2104

املطلوب اإعالنه : 1- �شل�شلة الريموك للديكور �ض.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعللاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقللام عليك  : قد  الإعللالن  مو�شوع 
)175580.67( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2150/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1585/2021 ا�شتئناف مدين، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )6.442.610( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : اني�شة �شاهر عبداحلق ب�شر - ابنه - من ورثة املتويف/�شاهر عبداحلق ب�شر - واخرون
عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - املبنى رقم/3الطابق ال�شاد�ض - 

مكتب رقم 605 هاتف رقم:043685555 - رقم مكاين:2682589680 دبي
املطلوب اإعالنه : 1- حممد زهري حممد اكليل ال�شاطي - �شفته: منفذ �شده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  مو�شوع الإعللالن : مو�شوع الإعللالن : قد 
املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهللم اىل طالب  وقللدره )6442610.00(  به  املنفذ  املبلغ 
�شتبا�شر الجللراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  601/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2660-2020 امر اداء ، بالزام املنفذ �شدهم ب�شداد مبلغ وقدره )42772512( درهم �شامال 
الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.

طالب التنفيذ:بنك را�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع 
عنوانه :المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع الأبراج - مبنى 014 - الطابق 14 - مكاين:2563786091 

وميثله :حبيب حممد �شريف عبداهلل املال 
املطلوب اإعالنه : مودلر كون�شبت�ض �ض.ذ.م.م 

عنوانه :عنوانها دبي - ديرة - الق�شي�ض - ملك حمد حممد حمد عبداهلل بوا�شطة فاك�شون للعقارات - مكتب رقم 204 - رقم الر�ض 599-484 - مكاين 
payable.accounts@modconsllc.com  -  0400000000  -  0503987577  -  3881095004

مو�شوع الإعالن : املنفذ �شدهم :  بافاجوتو راجورام �شيتي - مانوج تاندا�شريي دهارمان - كوكينادى براديب كومار راي
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه  اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/11/23 ال�شاعة 
لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :حق منفعة ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة 
جبل علي ال�شناعية الوىل - رقم الر�ض 699 - رقم البلدية 1997-599- امل�شاحة 1950.03 مرت مربع - القيمة:28000000 درهم يباع لعلى 

عطاء مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70353 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  11624/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )000008( وامل�شتحق بتاريخ:2021/4/10 وال�شادر 

عن املنفذ �شده من بنك اأبوظبي التجاري بقيمة )48783( درهم والر�شوم وامل�شاريف   .
طالب التنفيذ : �شركة املها الدولية لتجارة مواد البناء ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الق�شي�ض ال�شناعية الثالثة - �شارع عمان م�شتودع رقم 9
املطلوب اإعالنهما : 1- احمد رم�شان علي فرحات العي�شوي 2- رم�شان العي�شوي للمقاولت �ض.ذ.م.م 

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

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                               6570/2021/209 تنفيذ عمايل 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اإىل املنفذ �شده/1_ �شركة غوني�ض لاللكرتوميكانيك ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/حممود زيدان �شحيرب

وقدره   به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكل  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكل  اأقللام  قد 
 ( وقلللدره  مبلغ  اإىل  بللال�للشللافلله  املحكمة   الللتللنللفلليللذاأو خزينة  طللالللب  اىل  128584درهللللللم 
2540درهم( ر�شوم تنفيذ احلكم ومبلغ ) 6184 درهم( ر�شوم الدعوى البتدائية ل�شالح 
املحكمة - وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكل يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 0 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن بالن�شر        

 1502/2022/100 احوال نف�س م�شلمني 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- جنوى بنت �شعيد بن حممد القحطاين
جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :عمار بن حممد بن حمد املطوع 
وميثله : علي حممد �شيف العطر الظنحاين 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها طاعة زوجية 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2022/11/24 ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة 
فاأنت مكلف  لذا  القرهود  ال�شخ�شية يف منطقة  التقا�شي عن بعد يف مبنى الحللوال 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 8940/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
دبي  الملللارات  عن  وال�شادر  درهللم   )000099( رقللم  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 

الوطني بقيمة )50000( درهم .
طالب التنفيذ : املكرم لتجارة قطع غيار ال�شيارات ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - اخلان - ال�شارقة - �شارع املجاز - مبنى الربج الول - �شقة 1202/12 
قناء الق�شباء

املطلوب اإعالنه : 1- داريو�ض عبدالقادر نظرى - �شفته : منفذ �شده
املنفذ به  املبلغ  اعللاله والللزامللك بدفع  املللذكللورة  التنفيذية  اأقللام عليك الدعوى  مو�شوع الإعللالن : قد 
وقدره )50000( درهم اماراتي اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ الر�شوم خلزينة 
املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  803/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1079/2021 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )409.374( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ش�شة عقار
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعالنه : 1- حممد بن �شعد بن حممد حميد  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )409374( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530 العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2022/11594

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/16 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده الزهرية لتجارة امللب�ض اجلاهزة والتحف �ض ذ م م - فرع دبي + كرمي �ستيفان بلح�سني 

و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                           الو�سف  

 8،750                                                           اأحذيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13695 بتاريخ 2022/11/11 70363
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/12752
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/11/16 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم دليكور �ض.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                  الو�سف  

 6،470                                             معدات مطعم   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363
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•• ال�سارقة-الفجر:

اأعربت �شعادة رمي بن كرم، مديرة “مناء” لالرتقاء باملراأة، عن فخرها واعتزازها 
بدعم وحماية احلرف الرتاثية الإماراتية، جت�شيداً لروؤية قرينة �شاحب ال�شمو 
ورئي�شة  موؤ�ش�شة  القا�شمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم 
جمل�ض “اإرثي” للحرف املعا�شرة، التي توؤمن باأن الرتاث احلريف لل�شعوب اإرث 

ثقايف يك�شف امل�شرتكات الإن�شانية ويرتقي بثقافات العامل.
جاء ذلك يف حفل تخريج 19 حرفية من املنت�شبات للدورة الثانية من برنامج 
2022، يف  10 نوفمرب  املوافق  يوم اخلمي�ض،  اأقيم  الللذي  “التبادل احلريف” 
جمل�ض �شاحية �شهيلة يف مدينة كلباء، بح�شور م�شوؤويل ومدراء املوؤ�ش�شات يف 

مدينة كلباء. 
و�شهد احلفل عر�ض فيديو تعريفي عن الربنامج وروؤيته ور�شالته، الرامية اإىل 
تنمية مهارات احلرفيات الإماراتيات يف تقنيات التطريز من خمتلف الثقافات، 
حيث عزز مهارات احلرفيات يف 25 تقنية تطريز متنوعة من عدة مناطق يف 

باك�شتان، من خالل 250 - 300 �شاعة تدريبية قدمتها نخبة من اخلبريات 
على مدار 14 اأ�شبوع.واأكدت �شعادة رمي بن كرم اأن الربنامج �شكل حواراً فنياً 
وج�شراً ثقافياً يربط بني الثقافتني الإماراتية والباك�شتانية، و ويرتقي بذائقة 
احلرفيات ويرثي وخرباتهن. مثمنة تعاون جمل�ض “اإرثي” مع امل�شمم العاملي 
رزوان بيه، الذي اأ�ش�ض يف باك�شتان جتربة تتقاطع اأهدافها مع جتربة املجل�ض.

الربنامج،   خا�شت  مبدعة  لكل  وتقديري  فخري  عن  التعبري  “اأود  واأ�شافت: 
باحلرف  �شغفهن   يعك�ض  الإ�للشللرار  هذا  لأن  جديدة،  مهارات  وثابرت لكت�شاب 
اليدوية،  واميانهن بدور التعلم يف تغيري الواقع وبناء م�شتقبل اأف�شل«.بدوره، 
اأ�شاد امل�شمم العاملي رزوان بيه بجهود جمل�ض “اإرثي” يف احلفاظ على احلرف 
اليدوية وحمايتها ونقلها اإىل الأجيال القادمة، وا�شتدامة الإرث الثقايف لدول 
روؤية  “اإن   : اآ�شيا.وقال  �شرق  اأفريقيا وجنوب  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق   منطقة 
قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، 
وحر�شها الدائم على دعم املراأة يعك�ض حمبتها لدولة الإمارات، واإمارة ال�شارقة، 

وال�شعب الإماراتي، و�شعوب العامل«.

وتوجه رزوان بيه بال�شكر ل�شعادة رمي بن كرم، واأع�شاء جمل�ض الإدارة، والفريق 
التبادل احلريف، واملنت�شبات، كما عرب عن فخره  الذي عمل على جناح برنامج 
تقليدية عرفتها  للتعريف مبهارات  “اإرثي”  التي وفرها له جمل�ض  بالفر�شة 
توجهت  جانبها،  مللن  تندثر.  اأن  وكلللادت   الللقللدم،  منذ  الباك�شتانيات  ال�شيدات 
املتخرجة منى مريزا حممد، بالنيابة عن احلرفيات املنت�شبات لربنامج التبادل 
احلريف، بجزيل ال�شكر ملجل�ض “اإرثي” للحرف املعا�شرة  ملنح املنت�شبات فر�شة 
ل�شتثمار اأوقاتهن واللقاء بزميالتهن لتعلم مهارات جديدة ي�شتفدن منها، كما 
�شكرت امل�شمم رزوان بيه على توجيهاته واأ�شلوبه يف تعليمهن مهارات التطريز 

الباك�شتاين.
اإرثي على تعلم فنون وتقنيات حرفية عاملية،  “�شاعدنا دعم جمل�ض  واأ�شافت: 
اأعمال ع�شرية  وحتقيق نتائج مميزة نفخر بها، ما ميهد لنا الطريق لتقدمي 
مبتكرة قادرة على املناف�شة يف الأ�شواق العاملية، وتعريف العامل كله على الإرث 
الغني لدولتنا احلبيبة، وجماليات احلرف اليدوية الإماراتية العريقة«.ووزعت 
الربنامج،  من  املتخرجات  املنت�شبات  على  التخرج  �شهادات  كرم  بن  رمي  �شعادة 

�شورة  اجلميع  التقط  ثللم  حققنه،  الللذي  اجلللديللد  الإجنلللاز  هللذا  على  وهناأتهن 
اأن برنامج التبادل احلريف �شهد اإىل جانب املهارات  جماعية تذكارية.ي�شار اإىل 
التي اأكت�شبنها احلرفيات الإماراتيات  اطالع احلرفيات الباك�شتانيات املرافقات 
للم�شمم رزوان بيه على احلرف التقليدية لدولة الإمارات مثل حرفة ال�شفافة 
)جدل �شعف النخيل(، وحرفة التلي )ال�شفائر املجدولة يدوياً(.وخالل املرحلة 
الأوىل من برنامج التبادل احلريف، على مدار خم�شة اأ�شابيع، عملت احلرفيات 
الباك�شتانيات على تدريب حرفيات “اإرثي” على اأ�شا�شيات اخلياطة، وا�شتخدام 
اأدوات التطريز، واأ�شا�شيات فنون تطريز الآري والزردوزي، تلتها ثالثة اأ�شابيع 
من التدريب املكثف على دمج غرزات واأمناط وتقنيات التطريز الباك�شتانية يف 
اأعمال “اإرثي” املنجزة با�شتخدام حرفتي التلي وال�شفافة، وا�شتك�شاف مواطن 
اأ�شابيع من  الثانية �شتة  املرحلة  الثقافتني واحلرفتني، فيما �شملت  التاآزر بني 
بحبات  والتزيني  التطريز،  تقنيات  خاللها  امل�شاركات  تعلمت  املتقدم،  التدريب 

اخلرز، والأحجار الكرمية، وخيوط الذهب والف�شة، لإنتاج ت�شاميم فاخرة.

•• ال�سارقة-الفجر:

�شكري،  اأبللو  اإ�للشللالم  ال�شوري  الللروائللي  اتفق 
اأدب اخليال العلمي الأمريكية  والكاتبة يف 
له  العلمي  اخللليللال  اأدب  اأن  على  لللو  ملللاري 
اإ�شهاماته الوا�شحة يف واقعنا اجلديد وما 
ي�شهده من اخرتاعات مل تكن حا�شرة من 
قبل، م�شريين اإىل اأّن هذا املجال من الأدب 
املنطقة  بللني  مللا  تناوله  قللوة  اخللتللالف  على 
اأنواع  اأمتع  من  يعّد  فهو  والغرب،  العربّية 
الرغم  على  للفهم  �شهولة  واأكرثها  الأدب 
من ا�شتماله على عن�شر املبالغة ال�شديدة.

جلللاء ذللللك خلللالل اللللنلللدوة الللثللقللافللّيللة التي 
حملت عنوان “اأدب اخليال العلمي وواقعنا 
�شمن  عبيد،  �شاحلة  واأدارتللهللا  اجلديد” 

للكتاب  الللدويل  ال�شارقة  معر�ض  فعاليات 
بدورته الل 41، الذي تنظمه هيئة ال�شارقة 
وي�شتمر  ال�شارقة،  اإك�شبو  مركز  يف  للكتاب 
�شعار  حتلللت  اجلللللللاري  نللوفللمللرب   13 حللتللى 
“كنت يف  لو:  للعامل«.وقالت ماري  “كلمة 
�شّن الرابعة ع�شرة عندما بداأت بقراءة اأدب 
اخليال العلمي، ومل�شت حينها متعة و�شغفاً 
نحو هذا اللون من الأدب فهو ميتاز ب�شهولة 
الللفللهللم علللللى الللرغللم مللن حمللطللات املبالغة 
النهاية  يف  فهو  يت�شمنها،  الللتللي  الللكللبللرية 
نعي�شها،  قد  التي  العلمّية  للفكرة  انعكا�ض 
التي  والأدوات  الطرق  من  الكثري  وهناك 
والتي  العلمي،  اخليال  اأدب  يف  ن�شتخدمها 
تغري بدورها من نظرتنا لالأ�شياء وجتربنا 

على اإعادة تف�شريها بطرق اأخرى«.

يقّدم  الللعلللللمللي  اخلللليلللال  “اأدب  واأ�لللشلللافلللت: 
حلوًل للواقع، ويتّم انتاجه رمبا على �شكل 
التحدّيات  بحل  �شخ�شياتها  تللقللوم  روايلللة 
وهناك  فعاًل،  واقعنا  يف  نواجهها  قد  التي 
بالن�شبة  املثال  �شبيل  على  مذهلة  حقيقة 
بلللدايلللة يف  اأن ملل�للشللطلللللح روبلللللوت ظللهللر  يل، 
اكت�شافاً  يكون  اأن  قبل  العلمي  اخليال  اأدب 
“يت�شاءل  وتللابللعللت:  ذاته”.  بللحللّد  قللائللمللاً 
العلمي  اخليال  اأدب  اأن  ن�شعر  ملللاذا  البع�ض 
والآلة  الإن�شان  بني  العالقة  يتناول  دائماً 
مرده  الأمللللر  وهلللذا  اللل�للشللوداويللة،  بنظرتها 
يحاولون  الللنللا�للض  اأن  الأول  �للشللبللبللني،  اإىل 
التقّرب من اخليال العلمي بطريقة �شلبّية، 
اإىل  مييل  العلمي  اخليال  اأدب  اأن  والثاين 
ال�شراع وحماولة الو�شول اإىل حلول لهذا 

ال�شراع بطريقة مت�شائمة«.من جانبه قال 
العلمي يف  “اأدب اخليال  اأبو �شكري:  اإ�شالم 
من  الكايف  بالقدر  يحظ  مل  العربي  عاملنا 
اأو  الإنللتللاج  م�شتوى  على  �للشللواء  الهللتللمللام، 
حتى على �شعيد التناول النقدي والإقبال 
اجلماهريي، وغالبا ما ُينظر اإليه على اأنه 
اأدب مراهقني، هذا الأمر ي�شكل عائقاً اأمام 
الكاتب لالنطالق يف هذا العامل. ولكن مع 
ذلك يف الآونة الأخرية رمبا تكون ال�شورة 
املوؤ�ش�شات  من  والعديد  ن�شبياً،  تغرّيت  قد 
عاملنا  يف  العلمي  اخليال  اأدب  تعطي  بللداأت 
العربي اهتماماً اأو�شع، الأمر الذي من �شاأنه 
اأن ي�شاعد يف تعديل ال�شورة والو�شول اإىل 
والت�شجيع  اجلماهريي  القبول  من  حالة 

على الكتابة«.

واأ�شاف: “اإّن العالقة ما بني الن�ض الأدبي 
تلل�للشللتللمللل علللللى حللالللة ملللن التوتر،  والللنللقللد 
اأن  بحيث  والنقد،  الأدب  بني  ما  وال�شراع 
النقد بطبيعته يتطلع اإىل تقدمي �شوابط 
للعملية الإبداعّية ومعايري وقواعد، وبناًء 
والتحرير،  احلكم  يف  دوره  ميللار�للض  عليها 
يتفلت  اأن  اإىل  مييل  بطبيعته  الأدب  لأن 
ويوؤ�ش�ض  عليها،  ويتمرد  القواعد  هذه  من 
ملللعللايللري جلللديلللدة«. وخللتللم حللديللثلله بالقول: 
املطاف  نهاية  يف  العلمي  اخليال  اأدب  “اإن 
قد ُي�شبح واقعاً معا�شاً ولطاملا كتبنا قدمياً 
حول ق�شّية التوا�شل اللحظي، والتي باتت 
اليوم حقيقة بينما كّنا نعّده خياًل. لذا فاإن 
والواقع  العلمي  اخللليللال  اأدب  بللني  امل�شافة 

املعا�ض ق�شرية جداً«.

بعد اإمتامهن 300 �ساعة تدريبية باإ�سراف امل�سمم العاملي رزوان بيه

»اإرثي« يحتفي بخريجات برنامج »التبادل احلريف« وميد ج�صور التوا�صل مع احلرف الباك�صتانية 
•• رمي بن كرم: ن�سعى لبناء منوذج حي يحمي احلرف اليدوية ويعزز احلوار الثقايف العاملي

خلل ندوة يف »ال�سارقة الدويل للكتاب 41«

كّتاب: اأدب اخليال العلمي يقدم حلواًل للواقع الذي نعي�صه 

•• ال�سارقة-الفجر:

الدويل  ال�شارقة  لل”معر�ض  الل41  الللدورة  زوار  جتّمع 
للكتاب” من الأطفال واليافعني ل�شتك�شاف جتربة هي 
املف�شل  كتابهم  واختيار  املعر�ض،  يف  نوعها  من  الأوىل 
لل”جمموعة  اآلة بيع الكتب  16 عنواناً متوفرة يف  من 

كلمات«.
اآلة  تقدم  منزلية،  مكتبة  حتاكي  جميلة  ملونة  بر�شوم 
للفئة  “كلمات”  دار  كللتللب  مللن  الللكللتللب جمللمللوعللة  بلليللع 
العمرية +3 �شنوات، للكاتبة فاطمة �شرف الدين، تتاألف 
و”قدماي”،  و”اأذناي”  “يداي”،  هي  كتاباً   12 من 
الللفللنللانللة جلينة  بللر�للشللوم  الأربلللعلللة  والللكللتللب  و”عيناي” 
لقمة”،  و”اأ�شهى  من”،  “هيا  اإىل  بالإ�شافة  الأ�شيل، 
و”اأ�شبح كال�شمكة” بر�شوم الفنانة  و”األعب مع بابا”، 
ول  و”ربطة  �شغرية”،  اأعللد  و”مل  نوربتليان،  اأجنيال 

لينا  الفنانتني  بر�شوم  اأ�شهل”  ول  و”ق�شة  اأ�شهل”، 
مرهج ومايا �شامي، واأخرياً “ل اأخاف” بر�شوم الفنانة 

لينا مرهج.
وت�شم اآلة البيع اأربعة كتب من دار “روايات” لليافعني 
 ”86 “الفتى  هللي  علللاملللاً،   13+ الللعللمللريللة  الللفللئللة  مللن 
للكاتبة اإيللي فاوننت، ترجمة �شادية �شيخاين، و”ال�شر 
فللادي فا�شل،  ر�شوم  البكري،  للدكتور طللارق  املدفون” 
اأوميت،  اأحللمللد  للللللكللاتللب  وجود”  لللهللا  للليلل�للض  و”مملكة 
و”الفتى  فا�شل،  فللادي  ور�للشللوم  الأحللمللر  ُعمري  ترجمة 
روؤوف،  اأوجنلللللايل  للكاتبة  ال�شف”  اآخلللر  يف  اجلللاللل�للض 

ترجمة �شادية بخعازي.
بيع  من ماكينة  “كلمات”  اإ�شدارات  �شراء  يتطلب  ول 
اإل اختيار رمز الكتاب، واإدخال العملة الورقية  الكتب، 
بغالف  املحمي  الكتاب  ي�شقط  حتى  للمبلغ،  املللوافللقللة 

بال�شتيكي �شفاف، ليلتقطه القارئ من اأ�شفل املاكينة.

اآلة بيع كتب من »جمموعة كلمات« 
يف »ال�صارقة الدويل للكتاب 2022«

•• ال�سارقة-الفجر:

ر، فّن الهند�شة  تناول متخ�ش�شون يف جمال العمارة والتح�شّ
املعمارية النتقالية واحل�شرّية، واأبرز اخل�شائ�ض والختالفات 
بللني مللديللنللة واأخللللرى حللتللى لللو كللانللت يف ذات املللوقللع اجلغرايف، 
 transnational architecture« م�شتعر�شني كتاب
and urbanism« للربوفي�شور الإيطايل ديفيد بونزيني 
اأ�شتاذ التخطيط احل�شري، والذي يتحّدث حول اإعادة التفكري 
نللدوة �شمن  املللدن وحتويلها. وذلللك خللالل  يف كيفية تخطيط 

معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب 2022.
اجلل�شة التي تاأتي كجزء من �شمن فعاليات “معر�ض ال�شارقة 
ال�شارقة للكتاب يف مركز  الذي تنظمه هيئة  الدويل للكتاب” 
“كلمة  �شعار  اجلللاري حتت  نوفمرب   13 ال�شارقة حتى  اإك�شبو 
باولو  من  كاًل  الكتاب،  موؤلف  جانب  اإىل  ا�شت�شافت  للعامل”، 
كاراتيلي من جامعة اأبوظبي يف العني، وروبرتو كا�شتيلو ميلو 
اإبراهيم م�شت�شار  ال�شارقة، و�شامي  من اجلامعة الأمريكية يف 

ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات يف املجل�ض التنفيذي لإمارة دبي.
تناول خاللها  وا�شتعر�ض ديفيد بونزيني ف�شول كتابه وكيف 

الق�شايا  يف  نللقللدي  ب�شكل  ليبحث  كللنللمللوذج،  اخلللللليللج  منطقة 
اإظهار البيئة احل�شرية ب�شكل مذهل،  الإ�شكالية النا�شئة مثل 
و�شياق ممار�شة الت�شميم، والتداول العاملي للخطط وامل�شاريع، 
م�شتعر�شاً مفاهيم جديدة وتف�شريات قائمة على الأدلة وفهم 

عملي للمهند�شني املعماريني واملخططني.
فاأنا  املجال  هللذا  يف  “كمتخ�ش�ض  اإبراهيم:  �شامي  قللال  بللدوره 
ال�شوء  وت�شليط  والتدقيق  البحث  باأهمّية  جللداً  املوؤمنني  من 
ال�شعب  مللن  حيث  ر،  والتح�شّ للعمارة  العملي  اجلللانللب  على 
املهني، ومبثل هذا  هللذا اجلانب  باأهمّية  الآخللريللن  اإقللنللاع  جللداً 
اليوم نقّدم فر�شة للح�شول على تغذية  الكتاب الذي نناق�شه 
اأي�شاً  فر�شة  بدورها  تعّد  والتي  امل�شتهدفة  الفئات  راجعة من 
اأمام الباحثني للنظر يف التطّور والتغيري الذي ُت�شهم فيه هذه 
الأبحاث والدرا�شات، والتي بدورها تعلمنا ال�شتفادة من ثغرات 

التجارب ال�شابقة«.
املعمارية  الهند�شة  مبمار�شي  الأمللر  يتعلق  “عندما  واأ�للشللاف: 
اأهلللم املللوا�للشلليللع واأكلللرثهلللا ح�شا�شّية هو  اأحلللد  النللتللقللاللليللة، فللللاإّن 
تقدمي  يتم  الذي  الزمن  عامل  اأي  النهائي(  )املوعد  م�شطلح 
امل�شروع خالله، فهو التحدي الأبرز عند اأول م�شروع، بحيث ل 

ي�شمح الوقت للتعلم، اإذ يرتكز على التنفيذ«.
من جانبه اأ�شار باولو كاراتيلي اإىل اأن العمارة يف وقتنا الراهن 
كال�شتدامة  الطارئة،  الأمللور  من  للعديد  لال�شتجابة  تدعونا 
احلقيقية  والطبيعة  املباين  بني  والتناغم  والن�شجام  والعوملة 
اإىل منطقة اخلليج قادماً من  “عندما و�شلت  وقللال:  للمدن. 
اأن  اأمام �شياق ح�شرّي يجب  اأنني  اأدركللت  واقع خمتلف متاماً، 
مُيثل املدينة احلقيقية، ول وجود لل�شياق املحايد، فبالرغم من 
اأن منطقة اخلليج جغرافياً هي منطقة واحدة، اإل اأنها معمارّياً 

خمتلفة متاماً بني مدنها«.
كتاب  مللن  امل�شتفادة  الللدرو�للض  “اأبرز  كا�شتيلو:  روبللرتللو  وقلللال 
الربوفي�شور ديفيد، هو اأنه عند حتليل الأمور ودرا�شة التباين 
والعمارة  احل�شرية  العمارة  بني  نربط  اأن  علينا  الجتماعي، 
هو  ما  تطوير  ب�شكل  البناء  اإمكانيات  اإىل  وننتبه  النتقالّية، 
موجود«. واأ�شاف: “خالل امل�شرية املعمارّية واحل�شرية ندرك 
لفهم  تقودنا  والأمنللاط،  الأفكار  ا�شترياد وت�شدير  اأن عمليات 
ديناميكيات وطرق معّينة تتنوع مبرور الزمن والتاريخ مُيكن 
ال�شتفادة منها. والأمر املهم اأي�شاً اأن نعيد الرتكيز على درا�شة 

الأمثلة والتجارب ال�شابقة«.

�سمن فعاليات »ال�سارقة الدويل للكتاب 2022«

ر« ُتربز اآليات التخطيط العمراين االنتقايل للمدن والتداول العاملي للخطط وامل�صاريع »العمارة والتح�صّ
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فيلم Alcarràs: عائلة كتالونية مهددة باالقتالع
يف  فللالحللي،  جمتمع  مللن  تنحدر  التي  الكتالونية  املخرجة 
ر�شيدها ع�شرة اأفالم ق�شرية، بني روائي ووثائقي، اإ�شافة 
"�شيف  عللنللوان  2017 حتللت  عللام  روائلللي طويل �شدر  اإىل 
الذاتي  من  فيه  ترتفع  اأن  �شاميون  ا�شتطاعت   ."1993
وحافظت  والللعللام،  الجتماعي  اإىل  عليه،  تركز  كانت  الللذي 
فيلمها  يف  املحلية  وهويتها  البيئة  خ�شو�شية  على  اأيلل�للشللاً 
بالكتالونية  ناطق  فيلم  اأول  اأ�شبح  الللذي  الللثللاين،  الطويل 
يح�شل على هذه اجلائزة، لتعّبد للمخرجة طريق دخولها 

اإىل ال�شينما العاملية.
حتت ظالل اأ�شجار الدراق وطبيعتها املتطرفة التي ت�شيطر 
على خلفية الق�شم الأكرب من الفيلم، تتفرع العائلة باملمثلني 
ك�شجرة بعد 9000 جتربة اختبار ممثل وممثلة قامت بها 
 Josep( روجيليو  اجلد  من  كاًل  العائلة  ت�شم  املخرجة. 
 Jordi Pujol( والبن العنيد املتوتر كوميت ،)Abad
 ،)Anna Otin( دولللللور�للللض  وزوجلللتللله   ،)Dolcet
وماريوانا   ،)Albert Bosch( روجلللللر  واأولدهلللللملللللا 
 Ainet( اإيلللريللل�لللض  واللل�للشللغللرية   ،)Xènia Roset(
 ،)Montse Oró( نللاتللي  والللعللمللتللني   ،)Jounou

.)Berta Pipó( وغلوريا
هللكللذا، تللظللهللر اأمللامللنللا الللعللائلللللة امللللهلللددة بللالقللتللالع، ممتدة 
الفروع متباينة الأمزجة. تختلط يف بع�ض الأحيان عالقات 
حول  خمللادع  اإح�شا�ض  لي�شلنا  ببع�ض،  بع�شها  ال�شخ�شيات 
الأرا�لللشلللي عرب  تلللللك  لللفللالحللي  الللهللويللة اجلن�شانية  ملليللوعللة 
التاريخ، بعد اأن اأُعميت عيوننا عن التنوع عرب الزمن، ب�شبب 

اأفالم �شركات الإنتاج التجارية العاملية ومن�شات التدفق.
ت�شتعيد املخرجة يف اللقطة الأوىل من الفيلم حتفة املخرج 
 ،Time of the Gypsies كللو�للشللتللوريللتلل�للشللا،  اإمللللري 
 Dom za ال�شلوفينية  باللغة  اآخللر  عنواناً  يحمل  الللذي 
جرافة  نرى  املعلق".  "املنزل  احلريف  ومعناه   vešanje
فيلم كو�شتوريت�شا،  املنزل يف  ترفع  الكادر،  تنا�شق  �شاذة عن 
وهلليللكللل الللل�لللشللليلللارة امللللهلللرتئ يف الللفلليلللللم اللللللذي نللعللمللل على 

الع�شية على  تفكيكه هنا. ثم تظهر بعدها مبا�شرة احلالة 
الفهم، عندما طالب وريث الأر�ض الأ�شلي مبلكية الأر�ض، 
اأن  بعد  ر�شمي،  مللن دون عقد  اأخللذهللا اجلللد  التي  فللالأر�للض 
القدمية.  احلللرب  يف  القتل  من  الطموح  الوريث  جد  حمى 
التي  ومع عدم وجود عقود موثقة �شوى كلمة اجلد للجد 
�شتواجهها  التي  الأزمللة  تبداأ  املا�شي،  يف  عقداً  تعترب  كانت 
النفعالت  انللفللجللارات  بعدها  لتتالحق  بالتك�شف،  الأ�للشللرة 

املختلفة لأفراد الأ�شرة كحجارة الدومينو.
لإقناع  متنوعة  بعد حماولت  الواقع،  لالأمر  الأ�شرة  ُت�شّلم 
الوريث بالعدول عن مطالبه. هذا ال�شيف هو الأخري لهم 
كعائلة زراعية، وهذا هو احل�شاد الأخري، لنقع كم�شاهدين 
حتت وطاأة واقعية �شينمائية ترتاوح بني القا�شية يف م�شاهد 
ا�شتح�شار م�شري هذه الأ�شرة، وال�شحرية يف م�شاهد اللعب 

وال�شحك.
هي  اأهمية  واأكرثها  اأولها  بالفيلم،  جديدة  عنا�شر  تتدخل 
الأ�شجار  مللكللان  �شتتمو�شع  الللتللي  ال�شم�شية  الطاقة  األلللواح 
ذات  البديلة  الطاقات  �شركات  توجه  حقيقة  هذه  املقتلعة. 
دولية  اأجندات  تتبع  الأ�شا�ض  التي يف  الراأ�شمالية،  الهرمية 
بالإن�شانية،  وتللنللادي  البيئية  بالتهديدات  تندد  واإعللالملليللة 
لرنى وجه الراأ�شمالية اجل�شع ب�شكل فاقع يف امل�شهد الأخري؛ 

الربح اأهم من الهوية التاريخية للمكان مهما كانت.
مللن املللهللم ذكلللر اأن هلللذا اخلللطللاب الإعلللالملللي، اللللذي ُيحّمل 
البيئية، ي�شعنا جميعاً  الإن�شانية العبء الأخالقي لالأزمة 
�شوا�شية اأمام الذنب الذي اقرتفته الب�شرية بحق الطبيعة. 
اأحللد تقع عليه املالمة.  اأنللنللا جميعنا مللالمللون، فللال  وطللاملللا 
بالذنب  مت�شاوين  غري  اإ�شبانيا  يف  الفالحني  اأن  واحلقيقة 
مع اأ�شحاب معامل الفحم الأمريكية يف م�شكلة الحتبا�ض 

احلراري.
املمتد  العر�ض  مللرور  مع  الق�شة  اأقللوا�للض  وتتما�شك  تتفرع 
ببع�شها  ال�شخ�شيات  وتللرتللبللط  دقلليللقللة،   120 طلللول  علللللى 
ال�شيطرة على  امل�شاهد. ورغم �شعوبة  اأكرث يف خيال  بع�شاً 

املحرتفني  املمثلني غري  التي حتوي جمموعة من  الكوادر 
املخرجة  فللاإن  الدرامية،  �شفاته  ح�شب  كل  يتفاعلون  وهللم 
جنحت يف توظيفهم ب�شكل مدرو�ض �شمن الكادر مب�شاعدة 
الفيلم ككل،  كاجيا�ض، وو�شعهم كعن�شر يف  دانيال  امل�شورة 
العن�شر/العائلة من  اإبللادة هذا  حتت حالة متوترة ترتقب 
الق�شة، متاماً كما كانت تقوم الأ�شرة باإبادة الأرانب الربية 
يف  اأدنلللى  مرتبة  يف  وتقع  املتنوعة،  حما�شيلهم  تهدد  التي 

الهرمية امللعونة.
اإىل  وقلقة  ثابتة  مونتاجية  لإيقاعية  تبعاً  الفيلم  يتحرك 
الهاوية. الهاوية �شتكون نهاية ال�شيف والت�شليم بفقدانهم 
املكان كهوية جامعة، اإ�شافة لتاأثري ال�شوء الذهبي املرتاوح 
املللثللاللليللة. مل تللكللن ال�شورة  اللل�للشلليللف والللللذاكللللرة  بلللني قلليللظ 
فنهاية  ال�شا�شة؛  على  مللن  العائلة  رحيل  حتمية  لتحتمل 
الللفلليلللللم بللنللظللرات اخللليللبللة الللتللي تللتللبللادلللهللا الللعللائلللللة، وحركة 
اأكرث  كانت  التي  الأ�شجار  تقطع  التي  امليكانيكية  ال�شاحنة 
املخرج  بق�ش�ض  تللذكللرنللا  اللللكلللادر،  علللللى  دخلليللل  ملللن جملللرد 
الإيطايل فريدريكو فيليني، حيث الفيلم جزء ع�شوي من 

احلياة الواقعية، ل بداية لق�شته اأو نهاية.
جتربتها  �شمن  الفيلم  وقلللراءة  الللعللودة  على  النقد  يجربنا 
القائمة على حماية  ال�شينمائية  الهوية  اإىل  ككل، والتو�شع 
الواقع.  من  حتمينا  فال�شينما  لهويتها.  املَُكونة  التفا�شيل 
 Lucía Alemany ت�شكل �شاميون مع خمرجات مثل
 Claraو  Pilar Palomeroو  Celia Ricoو
الإ�شبانية.  ال�شينمائية  للهوية  Roquet مرحلة جديدة 
عن  ليتحدثن  عاملي  �شينمائي  اإرث  اإىل  ي�شتندن  خمرجات 
ال�شخ�شية.  بتجاربهن  حمليات  كمخرجات  خ�شو�شيتهن 
فمنذ جتربة �شاميون الأوىل يف عام 2009 يف فيلم ق�شري 
حتت عنوان Women، تظهر الذاتية ومركزية الأمومة 

كعمود فقري يف ال�شرد.
وتتطور يف فيلمها الروائي الأول لتتحدث عن طفولتها من 
وجهة نظر طفلة قلقة بعمر ال�شاد�شة، انتقلت اإىل العي�ض يف 

منزل خالها الريفي مع زوجته وابنته.
اإحدى مقابالتها، ت�شرح �شاميون كيف ا�شطرت للبحث  يف 
تام،  �شبه  ب�شكل  املللنللدثللرة  والللديللهللا  وتللفللا�للشلليللل  اأ�للشلليللاء  عللن 
قد  ولللهللذا  هويتها.  لتجد  فيلمها  يف  توظيفها  لت�شتطيع 
هذه  مللن  الللهللروب  على  بقدرتها  ال�شك  يف  امل�شاهد  يللتللوّرط 
اإىل  الطفلة  نظر  وجهة  م�شتوى  على  تقع  التي  الللكللامللريا 
كفيلمها  وتللاريللخ  هوية  حتمل  واأ�شمل  اأعللم  وق�شة  كللامللريا، 
الثاين، ما يح�شب لها بتوظيف ذاكرتها يف �شينماها، لرتوي 
لالأمام  الفيلم  يدفعون  الللذيللن  الأطللفللال  عللرب  هللي  ق�شتها 
دائماً. ق�شة اإن�شانية تالم�ض اجلميع، وحتمل اأجوبة عن اأي 
�شوؤال قد تتعر�ض له املخرجة من الكادر الذي يعمل معها 

اأو ال�شحافة اأو النقاد.
 Letter To My Mother ،يف فيلمها الق�شري الأخري
For My Son، ال�شادر هذا العام اأي�شاً، تر�شل املخرجة 
ر�شالة اإىل ابنها، من دون الوقوع يف فخ الرموز امليلودرامية 
با�شتخراج  بللداأت  عندما  خ�شو�شاً  املبتذلة،  والنو�شتاجليا 
اأجلللللزاء مللن ذاكللرتللهللا علللللى �للشللكللل �للشللور، وا�للشللتللطللاعللت اإدارة 

عواطفها قبل اإدارة املمثلني وعواطفهم.

اأخته  مللع  ال�شا�شة  علي  عمل  م�شاركة  روبللرتلل�للض  اإريلللك  يللريللد 
ال�شغرية جوليا روبرت�ض.

اإنه  عاًما،   66 اإريللك،  قللال  ريبورتر،  هوليوود  مع  حديثه  ويف 
"يحب" اأن يقوم بفيلم تلعب فيه جوليا، 55 عاًما، دور اأخت 
عن  فيلم  بعمل  ا  اأي�شً مهتًما  �شيكون  اأنه  واأ�شاف  ل�شخ�شيته. 

الأب وابنته مع ابنته املمثلة الواقعية اإميا روبرت�ض.
قال اإريك، الذي كانت جوليا بطلة فيلمه Blood Red عام 
ا اأن تلعب اأختي دور  1989: "هل متزح، �شاأحب ذلك. اأود اأي�شً

اأختي".
اأ�شبحت جنمة  31 �شنة،  اإميللا،  ابنته  اإن روؤيللة  اإريللك  واأ�للشللاف 
"مل  وتللابللع:  للغاية".  "ممتعة  كانت  وتليفزيونية  �شينمائية 
العمل  اأثناء  تللدرب  كانت  لذلك  اأبلللًدا،  تدريب  اأي  حت�شل على 
ت�شبح  اأ�شاهدها  اأن  الللرائللع  مللن  وكللان  املهنية،  حياتها  طللوال 

ممثلة، وقد فعلت ذلك. اأنا اأحب عملها."
املمثل ال�شهري، متزوج الآن من زوجته اإليزا، واأجنب اإميا من 

كيلي كننجهام.
اإنللهللا كانت   Tatler مللع جملة  اإميللا يف حللوار  يناير قالت  يف 
كانت  عندما  جوليا  العمة  اأفللالم  بع�ض  لعر�ض  ا�شتعداد  على 
 America's و   Erin Brockovich مثل  �شغرية، 

.Sweethearts
واأنظم فر�ض  املالب�ض  اأكتب عالمات خزانة  "كنت  واأو�شحت: 
املكياج واأراقب كيف قاموا بالعمل، هذه ال�شناعة حًقا ممتعة".
جوليا  م�شرية  ملحاكاة  بال�شغوط  ت�شعر  مل  اأنها  اإميللا  اأ�شافت 
املهنية واأن يتهمها البع�ض بال�شري علي نهج عمتها "مل اأطمح 
اأبللًدا. اأنا اأحبها كثرًيا، اأحب عملها، لكني اأفعل  اأن اأكون مثلها 

ا بي فقط." �شيًئا خا�شً

�صقيق جوليا روبرت�ش يريد م�صاركتها "فيلم" 
مرة اأخرى.. واأن يكون عائليا

الفيلمي  وال�سكل  ال�سينمائي  الأ�سلوب 
ج��زءًا  تكون  اأن  حقيقة  عن  للتعبري 
ممتدة،  كتالونية  اإ�سبانية  عائلة  من 
كانت عوامل اأ�سا�سية وفريدة ومميزة، 
املخرجة  عليها  ا�ستحقت  ل��درج��ة 
فيلمها  عن  عامًا(   36( �ساميون  كارل 
الذهبي  ال��دب  ج��ائ��زة   Alcarràs
برلني  م��ه��رج��ان  م��ن   72 ال�����دورة  يف 

ال�سينمائي.
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دواء جديد لعالج مر�ش ال�صكري
الفم  طريق  عن  يوؤخذ  دواء  الربيطانية،  كولومبيا  جامعة  علماء  ابتكر 

م�شادا ملر�ض ال�شكري املعتمد على ح�شا�شية الأن�شولني.
من  متكنوا  العلماء  اأن  اإىل   ،Scientific Reports جملة  وت�شري 
بني  و�شعها  يجب  التي  الأقرا�ض  من  الأن�شولني  امت�شا�ض  �شرعة  زيللادة 
اأن اخليارات  ات�شح  وقد  الفم.  لل�شدق يف جتويف  املخاطي  والغ�شاء  اللثة 
اأقل فعالية،  اأقرا�ض الأن�شولني عن طريق الفم كانت  الأخرى ل�شتخدام 
اإطالق  يتم  وحاليا  الكبد.  اإىل  ي�شل  ول  املعدة  يف  يرتاكم  الهرمون  لأن 

الأن�شولني خالل 30-120 دقيقة بدل من 2-4 �شاعات.
ويتكون الدواء اجلديد من دقائق نانوية مقا�شها 318 نانومرت، حتتوي 
علللللى الأنلل�للشللولللني واللل�للشلليللتللوزان وتللريللبللوللليللفللو�للشللفللات اللل�للشللوديللوم، خ�شعت 
عن  ال�شلبة  اجلزيئات  تنف�شل  حيث  ال�شاخن،  الغاز  با�شتخدام  للتجفيف 
املذيب. وي�شكل الأن�شولني 25 باملئة من املادة الناجتة، حيث ت�شل كفاءة 
98-99 باملئة. ووفقا للباحثني، �شيح�شن هذا  امت�شا�ض الهرمون منها 
العامل، ول ي�شطرون  ال�شكري يف  امل�شابني مبر�ض  الللدواء حياة ماليني 

يوميا اإىل حقن الأن�شولني يف ج�شمهم عدة مرات يف اليوم.

االأطعمة االأكرث �صررا لل�صحة
اأكرث  اأن  الرو�شية،  التغذية  خبرية  تيخومريوفا،  يلينا  الدكتورة  اأعلنت 
اأنواع الأطعمة �شررا، هي تلك التي حتتوي على ن�شبة عالية من الدهون 

والكربوهيدرات وامللح.
وت�شرياخلبرية يف حديث ل�شحيفة "اإزفي�شتيا"، اإىل اأن البلوف )البيالف( 

واملعكرونة تن�شب اأي�شا اإىل الأطعمة ال�شارة.
حرارية  �شعرات  تعطي  التي  الأطعمة  تركيبات  جميع  مو�شحة،  وت�شيف 
عدة  ومنذ  وحاليا  وال�شمنة.  اللللوزن  زيلللادة  يف  وت�شاهم  �للشللارة  هللي  عالية، 
اأنه  عقود ينت�شر وباء ال�شمنة الناجم عن الإفللراط بالتغذية. وحتذر من 
الدم ومر�ض  ارتفاع م�شتوى �شغط  الع�شر-  اأمرا�ض  ال�شمنة تتطور  بعد 
الغنية  تلك  اللل�للشللارة،  الأطللعللمللة  اإىل  "تن�شب  وتللقللول،  وغللريهللا.  ال�شكري 
)لأنه  البلوف  املقلية،  البطاط�ض  مثل  وامللللللح،  والكربوهيدرات  بالدهون 
واملعكرونة  وامللح(  والدهون  الكربوهيدرات  من  عالية  ن�شبة  على  يحتوي 
)كربوهيدرات متبلة ب�شل�شات دهنية مع امللح(. تناول هذه الأطعمة يوؤدي 
اإىل زيادة الوزن والوذمة". وت�شري، اإىل اأن اجلهاز اله�شمي لالإن�شان تطور 

بحيث ميكنه ه�شم اأي طعام يدخل اجل�شم.
اله�شمي  اجلللهللاز  يف  الربوتينات  ت�شطر  اله�شم  عملية  "خالل  وتللقللول، 
اإىل اأحما�ض اأمينية، والدهون اإىل اأحما�ض دهنية وثالثي الغلي�شريدات، 
والكربوهيدرات، اإىل الغلوكوز. وي�شاعد الغ�شاء املخاطي للجهاز امت�شا�ض 
اله�شمي  اجلللهللاز  يتمكن  مو�شحة،  وت�شيف  منها".  الغذائية  العنا�شر 
لل�شخ�ض ال�شليم من ه�شم جميع اأنواع الأطعمة، ومع ذلك يرتبط ال�شعور 

بعدم الراحة بعد الأكل والنتفاخ وثقل يف البطن، بع�شر اله�شم.
ول  طبيعية،  ب�شورة  يعمل  لالإن�شان  اله�شمي  اجلللهللاز  كللان  "اإذا  وتللقللول، 
املزمن  املللرارة  التهاب  مثل  املزمنة  الأمللرا�للض  تفاقم  من  ال�شخ�ض  يعاين 
يعجبه.  الذي  الطعام  تناول  فيمكنه  املعدة،  والتهاب  البنكريا�ض  والتهاب 
وتفاقم  اله�شمي  اجلهاز  يف  م�شكالت  من  يعانون  الذين  الأ�شخا�ض  اأمللا 
واتللبللاع حمية  الللالزمللة  للفحو�ض  اخللل�للشللوع  فعليهم  املللزمللنللة،  الأملللرا�لللض 

غذائية حمددة".

بالعنفقه؟ املق�سود  • ما 
- ال�شعر اأ�شفل ال�شفه وفوق الذقن.

الرهط؟ من  العدد  يبلغ  • كم 
- من 10 اإىل 30 فرد

• من هي خطيبة الن�ساء وهي ثاين اإمراأة بايعت الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف بيعة العقبة الثانية؟

- اأ�شماء بنت يزيد بن ال�شكن الأن�شاريه.
الفر�ساد؟ ا�سم  العرب  اأطلق  �سيء  اأي  • على 

- التوت.
نوبل  جائزة  نال  ال��ذي  العربي  الأدي��ب  هو  من   •

للآداب عام 1988م؟
- جنيب حمفوظ.

اخلم�شني.  �شن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�ض  • النعامة 
اأيام.   10 من  يتاألف  الأ�شبوع  كان  الفرعونية  م�شر  • يف 

نف�شها.  �شته�شم  فاإنها  واإل  اأ�شبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  الإن�شان  معدة  على  • يتعني 
النمل  م�شتعمرات  على  غللارات  ي�شن  لأنه  وذلك  ال�شفاح(  )النمل  با�شم  ي�شتهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  ويللجللربه  النمل  ذلللك  مللن  عللددا  يقتاد  ثللم  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  للله  املللجللاورة 

كعبيد لديه! 
يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�شمد  �شائاًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �شالحه  القط  • ل�شان 

وعيدان  الللطللني  با�شتعمال  املللكلل�للشللورة  قللدملله  بتجبري  قللام  طللائللر  عللن  �شمع  اأنللله  الباحثني  اأحلللد  روى   •
احلطب.

بق�شرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�شرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 
بع�ض  اأن  كما  الهواء  لأك�شدة  فيتاميناته  يعر�ض  فالأنتظار  ب�شرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  • ع�شري 

الأنواع تف�شد ب�شرعه واأهمها اجلزر. 
عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�شكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�شر  دموع  حتليل  خالل  • من 

يبكي الأن�شان.
اأر�شا.  ي�شقط  اأن  قبل  �شاعات  لب�شع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 

كيلومرتات   8 م�شافة  على  من  �شماعه  ميكن  الأ�شد  • زئري 

اال�سد املخادع
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فوائد الباذجنان
الدرا�شات  ملللن  عللللدد  اأكلللللد 
للباذجنان  اأن  الللعلللللملليللة، 
�شبه  �لللشللليلللًفلللا  ُيلللعلللد  الللللللذي 
املطابخ  مللوائللد  علللللى  دائلللم 
�شحية  فلللوائلللد  اللللعلللربللليلللة، 
اأكرث  تناوله  جتعل  عديدة 
اأمًرا  الأ�شبوع،  يف  مللرة  من 

جيًدا.
الدرا�شات،  هلللذه  واأ�لللشلللارت 
اإىل اأن "الباذجنان" ُي�شاعد 

املغذيات  من  توليفة  على  يحتوي  حيث  الأمللرا�للض؛  من  القلب  وقاية  يف 
التي  الأك�شدة  وم�شادات  والأللليللاف،  والبوتا�شيوم،  "ب6"،  فيتامني  منها 
من  حتميه  للقلب  �شديقة  توليفة  وهي  البنف�شجي،  اللون  ق�شرته  متنح 

الأمرا�ض.
من  جلللرام   100 كللل  لأن  التخ�شي�ض؛  عملية  يف  م�شاعد  عللامللل  اأنللله  كما 
مما  بالألياف،  غني  اأنلله  بجانب  فقط،  حرارية  �شعرة   25 بها  الباذجنان 
الدهون  من  والتخل�ض  الإخلللراج،  وحت�شني  بال�شبع  الإح�شا�ض  يف  ُي�شاهم 
اأند  "فود  ُنلل�للشللرت يف دوريلللللة  اللللزائلللدة يف الللطللعللام، وفلللق درا�لللشلللات علللديلللدة 

فانك�شن".
وت�شاعد ال�شبغة البنف�شجية التي متنح ق�شرة الباذجنان لونها يف الوقاية 
من عدة اأنواع من ال�شرطان؛ لأنها م�شدر رائع مل�شادات لالأك�شدة، كما اأن 
الباذجنان يعالج نق�ض احلديد الذي ُي�شبب الأنيميا اأو فقر الدم، بجانب 

حت�شينه لكثافة العظام وحمايتها من الك�شور؛ لأنه غني بفيتامني "ك".

و�شل اإىل الغابة اجلميلة ا�شد �شخم اجل�شم كث اللبدة عيناه وا�شعتان و�شوته عال ي�شم الآذان .. اتخذ من 
احد الكهوف الوا�شعة عرينا له وبعد ان افرت�شه رفع على بابه راية بي�شاء كبرية، ا�شتعجبت حيوانات القرية 
من ذلك لكنه طماأنهم وقال لهم انا ل اأتناول غري النباتات فقط فقلبي ل يطاوعني على اأكل حلوم ا�شدقائي 
احليوانات ومعدتي مري�شة ل ته�شم اللحم وانا اخلد اإىل النوم كثريا جدا ول وقت عندي لل�شيد، واحب ان 
اجل�ض يف بيتي كثريا فاأرجو منكم ان ت�شرفوين دائما بزيارتكم ومن لديه م�شكلة اي�شا ا�شتطيع ان احلها له 

فقد كنت حكيم غابتي.
�شدقت احليوانات الطيبة ال�شد املخادع وملدة ا�شبوع كانت احليوانات تدخل عنده تزوره وتخرج �شعيدة من 
تلك الزيارة حتى جاء وقت بداأت بع�ض احليوانات تختفي �شيئا ف�شيئا وبداأت الغابة حت�ض بالقلق.. منهم من 
يقول هاجرت ومنهم من يقول غادرت. لكن الثعلب املكار مل يقل �شيئا بل بداأ يف مراقبة بيت ال�شد مراقبة 
جيدة حتى تاأكد متاما ان هناك من يدخل ول يخرج، ولن ال�شد مل يكن نظيفا فقد كان ينتهي من وجبته 
ويلقي العظام داخل الكهف بعيدا عن العني لكن ذلك مل يخف رائحتها العفنة وذهب الثعلب واخرب �شكان 

الغابة مبا يفعله ال�شد املخادع.
اعيت الفكار احليوانات فيما يفعلونه بذلك ال�شد ومل يجدوا الجابة ال عند القط الذي قال: نقوم بزيارة 
جماعية لال�شد ولن ي�شتطيع ان ياأكل منا احدا واأثناء ذلك دعوين ا�شتو�شح الكهف بنف�شي وبعد ان قاموا بتلك 
الزيارة تاأكد للجميع انه لي�ض هناك من خمرج لال�شد غري باب الكهف فقط، لذا ا�شتعد اجلميع لتقدمي بع�ض 
باأعداد كبرية  الكهف  ا�شتطاع من حجارة واجتمعوا يف مدخل  املتوا�شعة لال�شد فحمل كل منهم ما  الهدايا 
وباأيديهم القوية وبقلوبهم احلزينة ورف�شهم لوجود من يخدعهم اخذ اجلميع يف قذف ال�شد باحلجارة وكلما 
انتهت اتوا بغريها حتى اأمتالأ الكهف بها واأ�شبحت �شدا يحول دون خروج ال�شد بل لقد قام الفيل ومبعاونة 
ا�شحابه بحمل جذوع ال�شجار القوية واغلقوا بها باب الكهف متاما وبعد ذلك بيومني كانت رائحة ال�شد امليت 

تعلن عن هزميته �شر هزمية و�شقوط رايته البي�شاء على باب الكهف.

اأعلنت الدكتورة يلينا �شولوماتينا، 
اأنه  الرو�شية،  التغذية  خبرية 
الأنفع  اختيار  ال�شعب  من 
بللللني الللبللطلليللخ الأحلللملللر 

والبطيخ الأ�شفر.
وتللللل�لللللشلللللري اخللللللبلللللرية 
للللللراديلللللو  حلللللديلللللث  يف 
اإىل  "�شبوتنيك"، 
لهما  اللللللنلللللوعلللللني  اأن 
خ�شائ�ض مفيدة. لذلك 
ب�شورة  الللقللول  ي�شتحيل 
الأحمر  البطيخ  اأن  مطلقة، 

اأف�شل اأو العك�ض.
البطيخ  "يحتوي  وتللللللقللللللول، 

الأحمر على الليكوبني، ويرجع اللون الأحمر اإىل 
قوية  املللادة م�شادة  وهللذه  ال�شبغة اخلا�شة.  هللذه 
املبكرة  ال�شيخوخة  من  اجل�شم  حتمي  لالأك�شدة، 
ومفيدة للقلب والأوعية الدموية. كما متنع تطور 
الأورام اخلبيثة، وتخفف اللتهابات. واأما البطيخ 
فيتامني  اأ�للشللعللاف  اأربللعللة  على  فيحتوي  الأ�للشللفللر، 
التي  الأك�شدة،  م�شادات  اأحد  ا  اأي�شً هو  الذي   ،С
لها تاأثري م�شاد لل�شيخوخة ويقاوم الآثار ال�شارة 
للجذور احلرة. كما يحتوي البطيخ الأ�شفر على 
بلليللتللا-كللاروتللني وملل�للشللاد اآخلللر لللالأكلل�للشللدة، ومقدمة 
للبطيخ،  الأ�للشللفللر  اللللللون  ويعطي   ،А لفيتامني 
وي�شري م�شتوى كثافة هذا اللون، اإىل ن�شبة بيتا-

البطيخ  "يحتوي  وت�شيف،  الللثللمللار.  يف  كللاروتللني 
اأميني،  حم�ض  ال�شيرتولني-  مللادة  على  الأحللمللر 

وي�شتخدمه  غلللذائلللي  كللمللكللمللل  اأحلليللانللا  تللبللاع  الللتللي 
الللريللا�للشلليللون. وهلللذه امللللادة تللزيللد مللن الللقللدرة على 
الللتللحللمللل وحتللل�لللشلللن تلللدفلللق الللللللدم وحتللللافللللظ على 
الع�شالت. لذلك يعترب البطيخ الأحمر من�شطا. 
وبالن�شبة للبطيخ الأ�شفر، فاإنه يحتوي على مواد 
ت�شاعد على اإنتاج هرمون ال�شعادة- �شريوتونني".

على  يللحللتللويللان  اللللنلللوعلللني  كلللال  اأن  اإىل  وتللل�لللشلللري، 
�شروري  البوتا�شيوم  واملغني�شيوم.  البوتا�شيوم 
للقلب، واملغني�شيوم يريح جدران الأوعية الدموية 
ومينع زيادة ال�شغط. وهو �شروري اأي�شا للهيكل 
على  الأحمر  البطيخ  يحتوي  وت�شيف،  العظمي. 
اأما  للبول  مللدر  هللو  لذلك  امللللاء،  مللن  كبرية  كمية 
غذائية  األلليللاف  علللللى  فيحتوي  الأ�للشللفللر  البطيخ 

ناعمة، لذلك له تاأثري ملني.

اأيهما اأنفع لل�صحة البطيخ االأحمر اأم االأ�صفر؟

اإطلق بالونات عند الن�سب التذكاري لل�ستقلل خلل الحتفال بعيد ا�ستقلل كمبوديا ال� 69 يف بنوم بنه -ا ف ب


