
�ص 22

�ص 27

جامعة الإمارات تنظم جل�سات حوارية 
متخ�س�سة وت�ستعر�ض ابتكارات اإعالمية 

خالل الكونغر�ض العاملي لالإعالم 2022

The Sound of 007
...وثائقي عن تاريخ 
جيم�ض بوند املو�سيقي

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

فائدة مده�صة ل�صوت ال�صر�صار 
قبل ظهور الأقمار ال�صناعية وتطبيقات تتبع الطق�س على الهواتف، 

كان النا�س يتنبوؤون بالطق�س بطرق فريدة.
تزال  ل  ال��ت��ي  الأ���ص��ال��ي��ب  بع�س  ق��دمي��اً  الطق�س  ت��ن��ب��وؤات  وت�صمنت 
م�صتخدمة حتى اليوم مثل م�صاهدة ال�صحب، واأي�صاً حكايات العجائز 

ف اآذانها قبل املطر. عن القطط التي ُتنظِّ
وكان اأحد موؤ�صرات الطق�س، التي ا�صُتخدمت للتنبوؤ بدرجة احلرارة 
يف اخلارج، هو ح�صاب عدد مرات نقيق �صر�صور الليل يف فرتة زمنية 

معينة، وهي طريقة دقيقة للغاية.
الليل  �صر�صور  نقيق  �صوت  وت��رة  ف��اإن  الكوجنر�س،  ملكتبة  ووف��ق��اً 

تختلف ح�صب درجة احلرارة.
وملعرفة درجة احلرارة، كل ما عليك فعله هو ح�صاب عدد الزقزقات، 
التي ي�صدرها �صر�صور الليل يف غ�صون 15 ثانية ثم اإ�صافة الرقم 
اخلارج  يف  احل��رارة  لدرجة  تقريبي  تقدير  اإىل  هذا  �صيوؤدي   ،37

.Almanac�بالفهرنهايت، وفًقا ل
اأثناء الطق�س  اأ�صرع يف  اأن ال�صرا�صر تتحرك ب�صكل  ويعود هذا اإىل 
الإدارة  اأن  ل��درج��ة  للغاية  دقيقة  الطريقة  ه��ذه  اأن  وي��ب��دو  ال��داف��ئ. 
لقيا�س  ج���ه���ازاً  ت�����ص��ت��خ��دم  اجل����وي  وال���غ���اف  للمحيطات  ال��وط��ن��ي��ة 

�صر�صرة الليل، �صمن الطرق ال�صهلة لتقدير درجة احلرارة.

اأ�صل تقليد ر�ش امللح.. مفارقات بني ال�صرق والغرب
ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ٌي��ر���س امل��ل��ح يف امل��ن��ا���ص��ب��ات لعتقادات 

خمتلفة، منها درء ال�صحر واإبعاد الطاقة ال�صلبية.
وعلى العك�س متام، تعترب دول يف العامل الغربي اأّن �صكب امللح يعقبه 
�صوء حظ. وفًقا ل�صركة "مورتون �صالت" الأمريكية لإنتاج امللح، ميكن 
تتبع اأول حالة من توثيق امللح املن�صكب وما تاه من �صوء احلظ اإىل 

الأخر". "الع�صاء 
اأفادت مورتون �صالت باأن اخلرافة اخلالدة املتمثلة يف ان�صكاب امللح وما 

يعقبها من كارثة مت ت�صجيلها يف لوحة دافن�صي "الع�صاء الأخر".
ميني  اإىل  يجل�س  وهو  الإ�صخريوطي  يهوذا  اإىل  كثب  عن  نظرت  اإذا 
ال�صيد امل�صيح، ميكنك اأن ترى قنينة ملح مقلوبة اأمامه، وهي ت�صر 

خليانة يهوذا الو�صيكة لل�صيد امل�صيح.
منذ مئات ال�صنني، مل يكن باإمكان النا�س الذهاب اإىل حمل البقالة 
اأن  ب��دًل من ذل��ك، كان عليهم  و�صراء وع��اء من امللح لتتبيل الع�صاء. 
�صعًرا  فر�صوا  الذين  البائعني  من  ي�صرتونه  اأو  باأنف�صهم  ي�صنعوه 
باهًظا. قالت الدكتورة جانيل كيم، املتخ�ص�صة يف الطب ال�صيني، "يف 
الع�صور القدمية، كان امللح يعترب �صلعة ثمينة وقيمة للغاية". لي�س 
من ال�صهل �صنع امللح، واإذا كنت حمظوًظا مبا يكفي لوجود جزء منه 
حتت ت�صرفك، فاإن اأي اإهدار منه كان اأمًرا قا�صيا، لذلك انت�صرت يف 
العامل الغربي الدللت ال�صيئة حول �صكبه. واأو�صحت كيم اأن "�صكب 
اأنك  اأنه لعنة، وهذا يعني  اإليه على  امللح جتاه �صخ�س ما كان ُينظر 

كنت جتلب اإليه طاقات �صلبية".

اال�صتمطار اال�صطناعي يف مواجهة التغريات املناخية
ب���ات ���ص��ب��ح اجل��ف��اف ي��ح��ل��ق ف���وق ���ص��م��اء امل��غ��رب لل�صنة ال��ث��ال��ث��ة على 
الت�صاوؤل حول  اإىل  دفع  املطرية، مما  الت�صاقطات  تاأخر  بعد  التوايل 
ال�صتمطار  برنامج  ويعرت  ال��زراع��ي.  املو�صم  باإنقاذ  الكفيلة  احللول 
ال�صطناعي الذي يطلق عليه يف املغرب ا�صم "الغيث" من اأبرز هذه 
من  للرفع  �صنة   30 م��ن  اأزي���د  قبل  اململكة  اعتمدتها  التي  احل��ل��ول 
معدل هطول الأمطار. وقد �صهد املغرب ال�صنة املا�صية موجة جفاف 
غر م�صبوق منذ 3 عقود، حيث تراجعت ن�صبة الت�صاقطات ب�47 يف 
باملئة  ب�67  احلبوب  اإنتاج  وانخف�س  ال�صنوي،  باملعدل  مقارنة  املئة 
مقارنة ب�صنة 2020. يتم اللجوء لا�صتمطار ال�صطناعي يف املغرب 
عادة بني �صهري نوفمرب ويناير، بالعتماد على تقنية حقن ال�صحب 
مبادة "يوديد الف�صة" اأو ببع�س املواد الكيميائية الأخرى، با�صتعمال 

طائرات اأو مولدات خا�صة منت�صرة يف الأر�س.
العامة  امل��دي��ري��ة  يف  التوا�صل  ع��ن  امل�����ص��وؤول  ي��وع��اب��د،  احل�صني  يقول 
احللول  بني  من  يعد  ال�صطناعي  ال�صتمطار  اإن  اجلوية،  لاأر�صاد 
اإىل  الثمانينيات  �صنوات  منذ  امل��غ��رب  اإليها  جل��اأ  التي  ال�صتعجالية 
البحر،  مياه  وحتلية  ال�صدود  بناء  �صمنها  من  اأخ��رى  حلول  جانب 

كو�صيلة ملواجهة اآثار اجلفاف وتعزيز املخزون املائي.
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درا�صة كبرية: تراجع تركيز احليوانات املنوية عامليًا 
عوامل  اأح��د  وه��و  املنوية،  احليوانات  تركيز  اأن  اإىل  كبرة  درا�صة  خل�صت 
العقود  يف  العامل  اأنحاء  جميع  يف  كبر  ب�صكل  انخف�س  ال��ذك��ور،  خ�صوبة 

الأخرة.
وجاء يف الدرا�صة التي ن�صرت نتائجها جملة "هيومن ريربوداكن اأبدايت" 
"تركيز  اأن  املو�صوع،  يف  �صابقة  درا���ص��ة  اأرب��ع��ني  حل��وايل  تقوميا  وت�صمنت 

احليوانات املنوية انخف�س ب�صكل ملحوظ بني عامي 1973 و2018".
هذه الدرا�صة هي على نطاق غر م�صبوق حول امل�صاألة، حتى لو اأن نتائجها 
الأوبئة  بقيادة عامل  الفريق عينه  اأجراها  �صابقة  درا�صة  ا�صتنتاجات  توؤكد 

الإ�صرائيلي هاغاي ليفني.
واأثارت هذه الدرا�صة اإثر ن�صرها عام 2017 انتقادات كثرة، ل �صيما لأن 
العامل  اإىل  جميعها  تنتمي  معينة  ببلدان  فقط  تتعلق  كانت  ا�صتنتاجاتها 

الغربي.
هذه املرة، بعد دمج املزيد من البيانات، خل�س معدو الدرا�صة اإىل اأن الجتاه 

الرتاجعي يتعلق اأي�صاً باأمركا اجلنوبية واآ�صيا واإفريقيا.
وكتب هوؤلء "اإىل ذلك، ت�صر البيانات اإىل اأن هذا الرتاجع العاملي ا�صتمر 

بوترة مت�صارعة منذ مطلع القرن احلادي والع�صرين".
خ�صوبة  على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  م��ن  املنوية  احل��ي��وان��ات  كمية  وُتعترب 
الذكور، لكنها لي�صت العامل الوحيد، اإذ يوؤدي تنقل هذه احليوانات املنوية 

اأي�صاً دوراً مهماً، وهو عامل مل يتم قيا�صه من خال هذه الدرا�صة.
يف  عاماً  انخفا�صاً  اأن هناك  با�صتنتاج  ت�صمح  النتائج ل  فاإن هذه  وبالتايل 
خ�صوبة الذكور، حتى لو كانت توفر عنا�صر يف هذا الجتاه وتتما�صى مع 

درا�صات اأخرى حللت اأكرث اأ�صباب هذا الرتاجع.

اهتمام كبري بالفن 
الرتكيبي يف �صوريا

ب��ات ف��ن ال��رتك��ي��ب��ات احل��دي��ث، اأو الفن 
ال�صوريني  باهتمام  يحظى  ال��رتك��ي��ب��ي، 
بعد ظهوره يف دم�صق للمرة الأوىل من 

خال عدة معار�س.
العاقة  الفن على جتديد  ويعتمد هذا 
املعا�س،  وال���واق���ع  الفنية  الأع���م���ال  ب��ني 
مع  ال�����زائ�����ر  ت���ف���اع���ل  اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة 

املعرو�صات بحوا�صه اخلم�س.
ابتكار  ���ص��وري��ون ع��ل��ى  ف��ن��ان��ون  وي��ع��م��ل 
اأ�صاليب جديدة، كالتي ابتكرتها الفنانة 
ال�����ص��وري��ة ه��ن��ادة ال�����ص��ب��اغ، ال��ت��ي �صنعت 
م��ن ال���ورق امل��ق��وى اأع��م��ال ميكن للزائر 
ال�صر  اأو  م��ع��ه��ا  وال���ت���م���اي���ل  ال���رق�������س 
فريدة  فنية  بتجربة  لي�صتمتع  و�صطها، 

من نوعها.
وعن عملها قالت ال�صباغ: "عملت لوحة 
نطاق  خ��ارج  خالها  من  انتقلت  كبرة 
اإىل  العام. ولأنتقل  الف�صاء  اإىل  اللوحة 
���ص��يء ل��ه ع��اق��ة ب��امل�����ص��رح، راق��ب��ت ردود 
اأنها تعطي ح�صا ي�صل  الأفعال ووج��دت 
النظر عن  للمتلقي وبكل ب�صاطة بغ�س 

اللون وال�صخ�صية املتكاملة".

5 عادات يومية �صيئة 
تبطئ خ�صارة الدهون �ص 23

طرق اإيقاف زيادة الوزن
تتمّثل اإحدى طرق اإدارة زيادة الوزن يف تناول دواء هرمون 
الغدة الدرقية الذي و�صفه طبيبِك. �صتعمل جرعة يومية 
اإن��ت��اج هرمون الغدة الدرقية  ال���دواء على زي��ادة  من ه��ذا 
مرة اأخرى، ومعها، عملية الأي�س. مبجرد ح�صولِك على 
اجلرعة ال�صحيحة، يجب اأن ي�صتقر وزنِك، ولن تواجهي 
اإىل وزن��ِك الأ�صلي،  ال��وزن. وللعودة  اأي م�صكلة يف فقدان 
اتبعي ا�صرتاتيجية جتمع بني النظام الغذائي والتمارين 

الريا�صية.

ن�صائح :
الخت�صا�صي  ب��اإي��ج��اد  �صحي  وزن  ف��ق��دان  حتقيق  ي��ب��داأ 
ما  اإىل  النظر  يف  وي��رغ��ب  حالتِك  يتفّهم  ال���ذي  املنا�صب 
وراء تقييد ال�صعرات احلرارية. بالإ�صافة اإىل ذلك، هناك 

تغيرات يف منط احلياة ميكنِك القيام بها.
ق�صور  مع  التعامل  اأثناء  ال��وزن  لفقدان  ن�صائح   4 اإليِك 

الغدة الدرقية:
به  ي��خ��ربِك  م��ا  م��ع��رف��ة  اإّن  ج�����ص��دِك.  اإىل  -1ا�صتمعي 
اتخاذها.  ال��ت��ي ميكنِك  اخل��ط��وات  اأه���م  اأح���د  ه��و  ج�صدِك 
يعمل  ل  اأو  يعمل  ق��د  م��ع��ني  �صخ�س  ل���دى  يعمل  م��ا  اإّن 
لِك  يقدمها  ال��ت��ي  ل��اإ���ص��ارات  تنتبهي  اأن  تعّلمي  ل��دي��ِك. 

ج�صمِك والتكّيف بناًء على تلك العامات.
اأج�صامنا  حتتاج  اللغز.  من  اأ�صا�صي  جزء  هو  -2الغذاء 
ال�����ص��ب��ب يف ج��ع��ل الطهي  ه���و  ه����ذا  ت��غ��ذي��ة.  اأف�����ص��ل  اإىل 
اأولوية - بالإ�صافة اإىل اإعداد الوجبات مبكونات ع�صوية 
الأطعمة  ب�صاأن  نف�صِك  ثّقفي  للغاية.  مهم  اأم��ر   - نظيفة 
التي تدعم وظيفة الغدة الدرقية و�صحة املناعة الذاتية، 
الفريدة  الغذائية  املحفزات  اكت�صاف  يف  ال��وق��ت  واق�صي 

املفيدة لِك.
ي  ر ختا 3ا -

ال��������ت��������م��������اري��������ن 
ال�����ت�����ي ت���ن���ا����ص���ب���ِك. 

ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم����ر 
الريا�صية،  ب���ال���ت���م���اري���ن 

اأح����ي����ان����اً ي���ك���ون ال��ق��ل��ي��ل اأك����رث 
التمارين،  ع��دم حتّمل  اإن  اإف���ادة. 

املناعة  ن���وب���ات  اأو  احل���رك���ة،  ف����رط  اأو 
الذاتية التي ي�صببها التمرين، هي خماطر يحتاج مر�صى 

الغدة الدرقية اإىل فهمها وجتّنبها.
نظاماً  ولي�س  حياة  اأ�صلوب  اأنه  على  الأمر  مع  -4تعاملي 
اإىل اتخاذ خيارات غذائية �صحية، و�صرب  غذائياً: اهديف 
)اأي مترين  اليومية  باحلركة  والتزمي  امل��اء،  الكثر من 
واحدة  فر�صة  "لديِك  اأولوية.  نف�صك  واجعلي  ينا�صبِك(، 

وج�صم واحد. اهتمي جيداً به".
ال�صكري،  ملر�صى  املتو�صط  البحر  حمية  امل��زي��د:  تابعي 

بو�صف اخت�صا�صية تغذية

تو�صيات غذائية خا�صة 
اتباع نظام غذائي حمّدد  اإىل  كقاعدة عامة، ل حتتاجني 
لق�صور الغدة الدرقية. ومع ذلك، هناك بع�س التو�صيات 

التي يجب و�صعها يف العتبار، وهي:
-اليود: حتتاج الغدة الدرقية اإىل كميات كافية من اليود 
اإىل تناول مكّمل  لتعمل ب�صكل كامل، لكنِك ل�صت بحاجة 
الغنية  الأطعمة  م��ن  الكثر  هناك  ذل��ك.  لتحقيق  ال��ي��ود 
الألبان  باليود، منتجات  باليود، مبا يف ذلك: ملح مدعم 
البحرية  املاأكولت  البي�س،  واللنب واجلنب،  مثل احلليب 

والأع�����������������ص��������اب 
ب�صكل  ال��ب��ح��ري��ة. 
يوفر  اأن  ي����ج����ب  ع��������ام، 
من  يكفي  ما  املتوازن  الغذائي  النظام 

اليود ملعظم الأ�صخا�س.
-ال�صويا: قد يرتبط فول ال�صويا بق�صور 
اأو تناول الكثر  اإّن �صرب  الغدة الدرقية: 
من منتجات ال�صويا قد يقّلل من وظائف 
ال���غ���دة ال���درق���ي���ة، وخ��ا���ص��ة ل���دى الأ���ص��خ��ا���س الذين 
هناك  ذلك،  ومع  الدرقية.  الغدة  ا�صطرابات  يعانون من 
اإىل مزيد من الأبحاث يف هذا املجال. يوجد فول  حاجة 
ال�صويا يف: التوفو اأي اجلنب، حليب ال�صويا، فول ال�صويا 
تناول  مراقبة  خا�س  ب�صكل  املهم  من  ال�صويا.  و�صل�صة 
ال�صويا لاأطفال الذين يحتاجون اإىل عاج ق�صور الغدة 

الدرقية.
-الألياف: قد تتداخل الألياف مع امت�صا�س هرمون الغدة 
ت��ن��اول الكثر م��ن الأل��ي��اف الغذائية  ال��درق��ي��ة. ق��د مينع 
ج�صمِك من احل�صول على الهرمونات التي يحتاجها من 
لذا ل  الألياف �صرورية جل�صمِك،  الدرقية.  الغدة  اأدوي��ة 
الأدوية  تناول  ذلك، جتّنبي  بدًل من  بالكامل.  تتخطيها 
الأطعمة  تناول  �صاعات من  ع��دة  ب��ِك يف غ�صون  اخلا�صة 

الغنية بالألياف.
-جتّنبي تناول اأدوية الغدة الدرقية مع املكّمات الغذائية 
الأخرى: اإذا كنِت تتناولني مكّمات اأو اأدوية بالإ�صافة اإىل 
اأدوية الغدة الدرقية، فحاويل تناولها يف اأوقات خمتلفة. 
ميكن اأن تتداخل الأدوية الأخرى مع المت�صا�س، لذلك 
اأو  من الأف�صل تناول دواء الغدة الدرقية بدون مكمات 

اأدوية اأو اأطعمة اأخرى.

نا�صا تطلق �صاروخها 
العمالق اجلديد اإىل القمر

 اأقلع اأقوى �صاروخ يف العامل، "ا�س 
للمرة  الأرب���ع���اء  اأم�����س  ا�س"،   ال 
الأوىل من فلوريدا، يف بداية مهمة 
"اأرتيمي�س" للعودة الأمركية اإىل 
اأف������ادت مرا�صلة  م���ا  ع��ل��ى  ال��ق��م��ر، 

وكالة فران�س بر�س يف املكان.
و�صط  ليا  ال�����ص��اروخ  انطلق  فقد 
ل���ه���ب ع���م���اق���ة م����ن مركز  ك�����رة 
لتنجح  ال����ف���������ص����ائ����ي،  ك���ي���ن���ي���دي 
ف�صل  بعد  الثالثة  امل��ح��اول��ة  ت��ال��ي��اً 
حم���اول���ت���ي اإط������اق ���ص��اب��ق��ت��ني يف 
اللحظات الأخرة ب�صبب م�صكات 
امل��ه��م��ة لأ�صابيع  اإرج����اء  ث��م  ف��ن��ي��ة، 
الوليات  ���ص��رب��ت  اأع��ا���ص��ر  ج���راء 

املتحدة.
مهمة  ت�����ص��ت��م��ر  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
يف  ي����وم����اً   25  "1 "اأرتيمي�س 
مراحل  ت�صّكل  ق��د  فيما  امل��ج��م��وع، 
لكّن  اإ����ص���اف���ي���ة.  م�����ص��ك��ات  ع�����دة 
ال�صاروخ  ل��ه��ذا  الأول  الإط������اق 
ال��ع��م��اق ال��ب��ال��غ ع��ل��ّوه 98 مرتا 
والذي بداأ تطويره منذ اأكرث من 
بحد  الآن جناحاً  عقد، ميّثل منذ 
الأمركية  الف�صاء  ل��وك��ال��ة  ذات���ه 

)نا�صا(.
التجريبية  ال���رح���ل���ة  ه�����ذه  ويف 
من  ق��رن  ن�صف  بعد  تنطلق  التي 
القمر  اإىل  اأم��رك��ي��ة  رح��ل��ة  اآخ����ر 
"اأبولو"، لن تهبط  �صمن برنامج 
املاأهولة  غ��ر  اأوري�����ون  الكب�صولة 
ع��ل��ى ال���ق���م���ر، ب���ل ���ص��ت��ق��رتب منه 
األف   64 اإىل  ت�صل  م�صافة  ع��ن��د 
ملركبة  قيا�صي  رق���م  يف  ك��ي��ل��وم��رت، 

قابلة لل�صكن.

اإ�صتي لودر ت�صتحوذ على توم 
فورد لالأزياء بـ2.8 مليار دوالر

تعتزم �صركة �صناعة م�صتح�صرات 
لودر  اإ���ص��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  التجميل 
�صراء دار ت�صميم الأزياء توم فورد 

مقابل 2.8 مليار دولر.
وتتوقع اإ�صتي لودر متويل ال�صفقة 
مليون  و300  وب��ق��رو���س،  ن��ق��داً 
موؤجلة  اأق�����ص��اط  ���ص��ورة  يف  دولر 
للبائعني ت�صتحق ال�صداد يف يوليو 

-متوز 2025.
ومن املتوقع اإمتام ال�صفقة خال 

الن�صف الأول من العام املا�صي.
�صي�صتمر  ال�صفقة  ل�صروط  وف��ق��اً 
توم فورد موؤ�ص�س �صركة توم فورد 
التنفيذي  ورئي�صها  اإنرتنا�صونال 
 ،2023 ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  من�صبه  يف 
يف ح���ني ���ص��ي�����ص��ت��م��ر دوم��ي��ن��ي��ك دو 
�صول رئي�س جمل�س اإدارة توم فورد 
لل�صركة  كم�صت�صار  اإنرتنا�صونال 

خال الفرتة نف�صها .

الغدة الدرقية وزيادة 
الوزن وكيفية التخ�صي�ش 
اإذا كنِت م�صابة بق�صور الغدة الدرقية، فقد تزداد الأرقام على 
وممار�صة  �صحي  غذائي  بنظام  ملتزمة  كنِت  ولو  حتى  امليزان، 
يف  الدرقية  الغدة  تفرزها  التي  الهرمونات  ت�صاعد  الريا�صة. 
اأو مدى كفاءة ج�صمِك يف حرق  الغذائي،  التمثيل  تنظيم عملية 
الطعام للح�صول على الطاقة. عندما تفرز الغدة الدرقية كميات 
فاإنَّ   - الدرقية  الغدة  ق�صور  يف  يحدث  كما   - هرموناتها  من  اأقل 

احلرارية  ال�صعرات  حترقي  لن  لذلك  تتباطاأ.  الأي�ض  عملية 
ب�صرعة و�صيزيد وزنك. عادة ل تكون زيادة الوزن مفرطة، 
كلما  بنف�صك.  ثقتِك  على  للتاأثري  كافية  تكون  قد  لكنها 
بع�ض  وزنِك.  زاد  لديِك،  الدرقية  الغدة  ق�صور  �صّدة  زادت 
عبارة  معظمها  ولكن  ده��ون،  عن  عبارة  ال��وزن  يف  الزيادة 

ال�صوائل من تاأثريات خمول الغدة الدرقية على  عن تراكم 
العالجية  التغذية  اخت�صا�صية  اأ�صارت  كما  الكلى،  وظائف 

"�صيدتي.نت". وتابعت  ل�  ومدّربة ال�صحة فاتن فواز يف حديثها 
وزيادة  الدرقية  الغدة  بني  العالقة  عن  متحدثة  الخت�صا�صية 

الوزن وكيفية التخ�صي�ض، يف املو�صوع الآتي:

اإجناب  اأن  الوراثة  علم  با�صتخدام  كوينزلند  جامعة  يف  اأجريت  اأبحاث  ك�صفت 
املزيد من الأطفال يقلل من خطر اإ�صابة املراأة ب�صرطان بطانة الرحم.

واأظهرت الدرا�صة اأن اإجناب 3 اأطفال يقلل خطر اإ�صابة املراأة ب�صرطان الرحم 
بن�صبة %50 مقارنة بعدم الإجناب.

وقالت الدكتورة �صانون دور�صو الباحثة امل�صاركة يف الدرا�صة: "وجدنا اأنه كلما 
زاد الوقت الذي تق�صيه املراأة يف احلمل اأو تناول حبوب منع احلمل، ارتبط ذلك 

بانخفا�س خطر الإ�صابة ب�صرطان بطانة الرحم".
وُن�صرت نتائج الدرا�صة يف دورية "بي اإم �صي ميدي�صن"، وقالت: "بينما اأظهرت 
درا�صات �صابقة اأن احلمل املتعدد، وكذلك ا�صتخدام حبوب منع احلمل، ميكن اأن 
يقلل من خطر الإ�صابة ب�صرطان بطانة الرحم، فهذه هي الدرا�صة الأوىل التي 

ت�صتخدم علم الوراثة لدرا�صة عوامل اخلطر املتعددة يف وقت واحد".
وقالت الدكتورة هيلني موين الباحثة امل�صاركة: "هناك عدة تف�صرات ملاذا يقلل 
احلمل من خطر الإ�صابة ب�صرطان بطانة الرحم. قد تكون الزيادة يف هرمون 
اأو رمبا لأن  الوقاية،  الربوج�صرتون يف املراحل الأخ��رة من احلمل هي �صبب 
اجل�صم يحتمل اأن يزيل خايا بطانة الرحم ال�صابقة لل�صرطان من الرحم اأثناء 

الولدة".

اإجناب مزيد من االأطفال يقلل 
خطر هذا النوع من ال�صرطان
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�ش�ؤون حملية

جامعة االإمارات تنظم جل�صات حوارية متخ�ص�صة وت�صتعر�ش ابتكارات اإعالمية خالل الكونغر�ش العاملي لالإعالم 2022

تزامنًا مع اليوم العاملي للت�صامح

جامعة االإمارات تنظم فعاليات »االإمارات وطن الت�صامح«
النائب امل�صارك ل�صوؤون الطلبة : جامعة االإمارات حا�صنة وطنية ت�صم العديد من الطالب الدوليني من اأكرث من 75 دولة

ندوة يف جمل�ش بن ركا�ش حول الرحالت ال�صتوية .. وخطر ركوب الدراجات على الرمال

•• العني-الفجر

ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع����دداً من 
الذكاء  دور  ح����ول  �����ص��ة  املُ��ت��خ�����صّ ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل��ل�����ص��ات 
ودور  الإع����ام،  يف  املُ�صتقبل  وتكنولوجيا  ال�صطناعي 
اأهداف التنمية املُ�صتدامة، مب�صاركة  الإعام يف حتقيق 
باحثني  اإىل  بالإ�صافة  دوليني  وباحثني  وخ��رباء  علماء 
الكونغر�س  الإم��ارات، وذلك خال فعاليات  من جامعة 
ال��ع��امل��ي ل��اإع��ام ال���ذي ُي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة �صمو ال�صيخ 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�����د  ب���ن  م��ن�����ص��ور 

ال�������وزراء وزي�����ر ����ص���وؤون ال���رئ���ا����ص���ة، خ����ال ال���ف���رتة من 
الدكتور  الأ�صتاذ  واأ�صار   .2022 نوفمرب   17  -  15
اأح���م���د م����راد – ال��ن��ائ��ب امل�������ص���ارك ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 
هذا  يف  اجل��ام��ع��ة  م�صاركة  اأن  – اإىل  الإم����ارات  جامعة 
فر�صة  ُتعّد  اأبوظبي،  ت�صت�صيفه  ال��ذي  ال��دويل  املعر�س 
العاملية  ري��ادت��ه��ا  لتعزيز  الإم����ارات  جلامعة  ا�صتثنائية 
الدولية.  الفعاليات  لكربى  الافت  ح�صورها  وتاأكيد 
والأن�صطة  الفعاليات  من  العديد  اجلامعة  ُتنّظم  حيث 
التدري�س  هيئة  اأع�����ص��اء  فيها  ُي�����ص��ارك  ال��ت��ي  الرئي�صية 
والباحثني والطلبة من اجلامعة، بالإ�صافة اإىل خرباء 

العلوم  باأحدث  الفعاليات  لإث��راء  دعوتهم  متت  دوليني 
الطلبة  وا�صتعر�س  الإع��ام.  ب�صناعة  املُّت�صلة  واملعارف 
يف من�صة جامعة الإمارات التي �صهدت اإقباًل وا�صعاً من 
اجلمهور،  خُمرجات ونتائج م�صاريعهم البحثية املُّت�صلة 
بقطاع  ال�صلة  ذات  البتكارات  اإىل  بالإ�صافة  ب��الإع��ام، 
الإعام منها : م�صروع الروبوت القارئ لاأخبار والذي 
يعد مبثابة مذيع تلفزيوين، وم�صروع روبوت يعمل على 
حتويل الأفكار اإىل �صور با�صتخدام الذكاء ال�صطناعي، 
امل�صاريع  م���ن  وغ���ره���ا  املعمق"  "التزييف  وم�����ص��روع 
املوؤمتر  خ��ال  الإم�����ارات  وع��ق��دت جامعة  كما  امل��م��ي��زة. 

خاله  ناق�س  وال��ذي  الإعاميني  خلريجيها  اجتماعاً 
تعزيز  يف  اجلامعة  خريجي  م�صاهمة  كيفية  امل�صاركني 
امليداين  التدريب  دور  اإىل  بالإ�صافة  الدولية  �صمعتها 
و���ص��ق��ل مهاراتهم  ث��ق��ت��ه��م  ت��ع��زي��ز  الإع�����ام يف  ل��ط��ل��ب��ة 
امل�صاركون  اأك��د  كما  الإع��ام��ي،  العمل  ل�صوق  وتهيئتهم 
وتكوين  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��م  ال���رائ���د يف  الإم������ارات  ج��ام��ع��ة  دور 
وملهمني  م��وؤث��ري��ن  اأ���ص��خ��ا���س  ل��ي��ك��ون��وا  �صخ�صياتهم 
لغرهم من اخلريجني، بالإ�صافة اإىل منحهم املفاتيح 
بها  املكلفني  املهام  جميع  باإجناز  ثقتهم  لزيادة  الأولية 

بكل مهنية واإتقان.

•• العني - الفجر

نظم قطاع �صوؤون الطلبة بجامعة الإمارات العربية 
وطن  الإم���ارات   " بعنوان  ثقافياً  مهرجاناً  املتحدة، 
الت�صامح" ،وذلك بالتزامن مع اليوم العاملي للت�صامح 
الذي ي�صادف 16 نوفمرب من كل عام، حيث اأقيمت 
امل��ن��ا���ص��ب��ة، مب�صاركة  اأن�����ص��ط��ة ث��ق��اف��ي��ة وف��ن��ي��ة ب��ه��ذه 
وا�صعة من طلبة اجلامعة والذين ميثلون 27 دولة 

خمتلفة.

املرزوقي،  �صعاد  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  املنا�صبة،  وب��ه��ذه   
اإن  الطلبة يف اجل��ام��ع��ة:  ل�����ص��وؤون  امل�����ص��ارك  ال��ن��ائ��ب 
و�صرحاً  وط��ن��ي��ة  ح��ا���ص��ن��ة  تعترب  الإم������ارات  ج��ام��ع��ة 
من  الدوليني  ال��ط��اب  م��ن  العديد  ي�صم  ح�صارياً 
اأكرث من 75 دولة، حيث حتر�س اجلامعة على  اأن 
ت�صارك بهذه املنا�صبة العاملية  جت�صيداً لروؤية قيادتنا 
نهجاً  ب��ات  ال��ذي  الت�صامح،  فكر  بتج�صيد  الر�صيدة، 
اإىل  ت�صعى  اجلامعة  اأن  كما   ، ثقافياً  واإرث���اً  ح�صارياً 
الثقايف  والتبادل  والتعاي�س  الت�صامح  مفهوم  تعزيز 

ك���ب���راً م���ن الطلبة  وامل���ع���ريف ، ك��ون��ه��ا ت�����ص��م ع�����دداً 
الدوليني ،مما ي�صكل بيئة مثالية اإيجابية وح�صارية 

للت�صامح والتعاي�س. 
واأ�صارت " اإننا ن�صعى من خال فعاليات " الإمارات 
اجلامعة  رح��اب  يف  ي�صتمر  الت�صامح" وال���ذي  وط��ن 
ملدة 3 اأيام مب�صاركة 27 جناحاً، اإىل تعميق احلوار 
تقبل  على  واحلر�س  واحل�صاري،  الثقايف  والتبادل 
الآخر، وتعزيز ذلك النهج لدى الأجيال القادمة، من 
خال املبادرات واملمار�صات والأن�صطة الهادفة لتعزيز 

مبداأ الت�صامح والنفتاح الإن�صاين الذي حتر�س عليه 
والقوي  ال�صامخ  وطننا  اأ�صالة  من  انطاقاً  قيادتنا 

بقيمه واأخاقياته."
امل�صابقات  ع���دٍد  ع��ل��ى  امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  وت�صمنت 
والعرو�س الفنية والفلكلورية من الثقافات املختلفة 
على  اجلن�صيات  خمتلف  م��ن  ال��ط��اب  حر�س  حيث 
وح�صارات  وع���ادات  بثقافات  ت��ع��رف  اأجنحة  تنظيم 
اأفام  ا�صتعرا�س  اإىل  بالإ�صافة  ال��دول،  تلك  �صعوب 

وفقرات مو�صيقية من اإعداد الطلبة.

•• العني - الفجر

تناولت الندوة التي اأقيمت يف جمل�س " بن 
العني،  مبدينة  العامرة  مبنطقة  ركا�س" 
ركوب  وخطر  ال�صتوية  ال��رح��ات  ظ��اه��رة 
ال��رم��ال، وح��ذر امل�صاركون  ال��دراج��ات على 
يف ال��ن��دوة م��ن ال��رح��ات وامل��غ��ام��رات بني 
املفتوحة  وامل�����ص��اح��ات  ال��رم��ل��ي��ة  ال��ك��ث��ب��ان 
�صائقيها،  الكبرة على �صامة  وخطورتها 
م��وؤك��دي��ن ع��ل��ى م�����ص��وؤول��ي��ة الأه����ل يف عدم 

تعر�س اأبنائهم لهذه احلوادث.
املخت�صني  م���ن  ع���دد  ال���ن���دوة  و����ص���ارك يف   
اإ�صافة  العامة،  ال�صامة  يف  وال��رتب��وي��ني 
املجتمع.  واأف�������راد  ال�����ص��ب��اب  ح�����ص��ور  اإىل 
بن  حممد  �صامل  الدكتور  ال�صيخ  وط��ال��ب 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ع�صو  رك��ا���س 
الأبناء  على  ال��رق��اب��ة  بتطبيق  "�صابقاً" 
خال الرحات الربية، حيث يعمد بع�س 
النارية  ال���دراج���ات  ق��ي��ادة  اإىل  امل��راه��ق��ني 
خال  م��ن  باخلطورة  عابئني  غ��ر  بتهور 

اأن  اإىل  م�����ص��راً  ال��ط��ائ�����ص��ة.  ���ص��ل��وك��ي��ات��ه��م 
امل�صوؤولية يف عدم تعر�س الأبناء للمخاطر 
تقع على عاتق الأهل خا�صة بعدم ال�صماح 

ل��اأط��ف��ال م��ن��ه��م ب��ق��ي��ادة دراج�����ات الدفع 
الرباعي وبالتايل ت�صديد التوجيه والرقابة 
ال�صتعرا�صية.  احل��رك��ات  وجت��ن��ب  عليهم 

الدراجات  ركوب  ممار�صة  ب�صرورة  ون�صح 
الأماكن املخ�ص�صة والتي مت حتديدها  يف 

من قبل اجلهات املعنية. 

زي����ادة  اإىل  ال���ن���دوة  ودع����ا احل���ا����ص���رون يف 
التوعية ملرتادي الرب حول خمتلف الأمور 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال�����ص��ام��ة، والب���ت���ع���اد عن 
اإزعاج الآخرين،  اإىل جانب �صرورة تكثيف 
امل��ن��اط��ق الربية  ال�����ص��رط��ي��ة يف  ال���دوري���ات 
لردع املخالفني، كما طالبوا بزيادة الرقابة 
على مواقع التخييم يف كافة اأنحاء الدولة 

بالتعاون مع اجلهات املخت�صة.
ون��ا���ص��د امل�����ص��ارك��ون يف ال���ن���دوة ب����اأن تكون 
مدرو�صة  ال�صتوية  وامل��خ��ي��م��ات  ال��رح��ات 
الراحة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول  م��ن��ظ��م  وب�����ص��ك��ل 
واأن  الطبيعة،  اأح�صان  و�صط  وال�صرتخاء 
تقلب  منغ�صات  ال��رح��ات  ه��ذه  ت�صبح  ل 
م��ن خال  الأح��ي��ان  م��ن  الفرحة يف كثر 
ال�صلبية  الت�صرفات  احلوادث وغرها من 
الدراجات  اأ���ص��وات  اأو  بالبيئة  ت�صر  التي 
امل���زع���ج���ة، ب���الإ����ص���اف���ة ل���غ���ي���اب الأط����ف����ال 
لتاأدية  ع��ائ��ات��ه��م  اأع�����ني  ع���ن  وال�����ص��ب��اب 
وقوع  اإىل  ت���وؤدي  ق��د  ا�صتعرا�صية  ح��رك��ات 

الإ�صابات اخلطرة.

يف بحوث علم الآثار والرتاث الثقايف

تعاون اأكادميي بني جامعة زايد واالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
•• اأبوظبي – الفجر

وقعت جامعة زايد والأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري – منظمة من منظمات جامعة الدول العربية 
الآثار  جم��ال  يف  امل�صرتك  الأك��ادمي��ي  للعمل  تعاون  اتفاقية   -

والرتاث الثقايف.
وتاأتي هذه التفاقية بهدف توثيق التعاون الثنائي يف خمتلف 
خطط  لو�صع  ال�صبل  وب��ح��ث  وال��درا���ص��ي��ة،  العلمية  امل��ج��الت 
م�صرتكة للتبادل الأكادميي والطابي وتعزيز تبادل البحوث 
والن�صر العلمي الأكادميي يف جمال العلوم الإن�صانية وكذلك 
ب��ني اجل��ام��ع��ت��ني يف جمال  امل�����ص��رتك  املاج�صتر  م��ن��ح درج����ات 
التنمية القت�صادية وريادة الأعمال يف الرتاث الثقايف والأن�صطة 
الثقافية وبدعم اجلامعة العربية التي قامت بجهود تعليمية 
كبرة يف ال�صاحة العربية منذ اأكرث من ن�صف قرن من الزمان 
املوؤمترات  تنظيم  اإىل  اإ�صافة  امل�صرتك.  العربي  العمل  بهدف 
وال���دورات  الدرا�صية  واحل��ل��ق��ات  الثقافية  وال��ن��دوات  العلمية 
التدريبية يف جمال الآث��ار وال��رتاث احل�صاري يف اجلامعتني 

يف  التحديات  ح��ول  البينية  البحوث  واإج���راء  م�صرتك،  ب�صكل 
والهامة  العامة  واملوا�صيع  العربية  الباد  يف  الثقايف  ال��رتاث 

التي تهم البلدين ال�صقيقني يف املجال الثقايف.
بني  م��وؤخ��را  توقيعها  ج��رى  وال��ت��ي  الت��ف��اق��ي��ة،  على  وتعليًقا 
الطرفني يف حرم جامعة زايد بالعا�صمة اأبوظبي، قال الدكتور 

ورئي�س  زاي��د  نائب مدير جامعة  باأعمال  القائم  األ��ني،  مايكل 
ال�صوؤون الأكادميية، "�صيمكن تعاوننا اجلديد طلبتنا واأع�صاء 
هيئة ال��ت��دري�����س، م��ن رف���ع وت���رة ال��ع��م��ل امل�����ص��رتك يف جمال 
ال��ب��ح��وث املخت�صة ب�����ص��وؤون ال���رتاث ال��ث��ق��ايف ل��دول��ة الإم����ارات 
العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي الأو�صع. وهذا 

م�صروع م�صرتك مهم بالن�صبة لنا ويظهر حتولنا ال�صرتاتيجي 
نحو امل�صاريع البحثية املتوافقة مع الأهداف الوطنية حلكومة 

دولة الإمارات ".
ال��ط��رف��ان ندوات  الت��ف��اق��ي��ة اجل���دي���دة، �صينظم  وك��ج��زء م��ن 
م�صرتكة وحما�صرات وندوات ودورات تدريبية وتبادل اخلربات 
بني اأع�صاء هيئة التدري�س والطلبة. كما اتفق الطرفان على 
الدول  وجامعة  ال��ع��رب  الآث���ار  علماء  احت��اد  م��ع جملة  العمل 
حيوية.  مو�صوعات  ح��ول  بحثية  اأوراق  اإ���ص��دار  على  العربية 
والرتاث  الآث��ار  علم  يف  �صيفية  مدار�س  اإن�صاء  اإىل  بالإ�صافة 
ال��ث��ق��ايف، وي��ن�����ص��ط ط��ل��ب احل�����ص��ول ع��ل��ى مت��وي��ل م�����ص��رتك يف 

امل�صاريع البحثية والعلمية.
الآثار  كلية  عميد  ح��ّن��ا  مونيكا  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
وال����رتاث ال��ث��ق��ايف ب��الإن��اب��ة يف الأك��ادمي��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة: "يعترب 
من  للطلبة  هامة  فر�صة  اجلامعتني  ب��ني  امل�صرتك  التعاون 
البلدين، حيث ي�صمح لهم باللتحاق بغر جامعاتهم الأ�صلية 
ثقافات  من  اأ�صخا�س  مع  والعمل  درا�صية،   لفرتة  اخل��ارج  يف 
واملهنية  ال�صخ�صية  مهاراتهم  تطوير  يف  ي�صهم  مم��ا  اأخ���رى، 

والأكادميية، واإث��راء جتربتهم بخربات تعليمية على م�صتوى 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية  اأن  وخ�صو�صاً  دويل 
والنقل البحري ولأول مرة يف جمهورية م�صر العربية وال�صرق 
والرتاث  الآث���ار  علم  يف  البكالوريو�س  درج���ة  متنح  الأو���ص��ط 
احل�����ص��اري م��ع��اً م��ن خ���ال كلية الآث����ار وال����رتاث احل�صاري 

بالأكادميية فرع جنوب الوادي باأ�صوان."
امل�صاعد  الأ�صتاذ  �صتابلز  اإري��ك  الدكتور  التفاهم  مذكرة  وق��ع 
بكلية العلوم الإن�صانية والجتماعية بجامعة زايد، والدكتورة 
يف  ب��الإن��اب��ة  الثقايف  وال���رتاث  الآث���ار  كلية  عميد  حنا  مونيكا 
القائم  األ���ني  مايكل  ال��دك��ت��ور  بح�صور  ال��ع��رب��ي��ة.  الأك��ادمي��ي��ة 
الأكادميية  ال�صوؤون  ورئي�س  زاي��د  جامعة  مدير  نائب  باأعمال 
اأحمد �صامل - العميد امل�صاعد كلية  يف جامعة زايد، والدكتور 
العلوم الإن�صانية والجتماعية بجامعة زايد ، والدكتورة هالة 
ال�صوؤون  ق�صم  ال��دويل  الق�صم  ورئي�س  م�صارك  اأ�صتاذ   - ثابت 
والعلوم الجتماعية بجامعة زايد ، والدكتورة خيمينا كوردوفا 
التخ�ص�صات  متعددة  ال��درا���ص��ات  كلية  يف  امل�صاعد  الأ���ص��ت��اذ   -

بجامعة زايد.

قلعة املويجعي ت�صتح�صر �صرية  فار�ش 
القوايف حممد �صلطان الدرمكي

•• العني - الفجر

مركز  ينظمه  ال���ذي   "2022 للكتاب  ال��ع��ني  "مهرجان  فعاليات  �صمن 
يف  اأب��وظ��ب��ي   – وال�صياحة  الثقافة  ل��دائ��رة  التابع  العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي 
20 نوفمرب اجلاري،  �صهد احلدث  مدينة العني، وت�صتمر فعالياته حتى 
"الكلمة املغناة" يف قلعة املويجعي، التي  تنظيم الأم�صية الثانية لربنامج 
حتتفل برموز ال�صعر النبطي واأرثهم من الق�صائد املغناة اخلالدة، وتناولت 
الأم�صية ق�صائد ال�صاعر الإماراتي الراحل حممد �صلطان الدرمكي لتحمل 

اجلل�صة عنوان من اأهم ق�صائده املغناة " يوم خمر �صحاه". 
الدرمكي،  حممد  �صعود  ال��ن��ي��ادي،  يا�صر  امل��خ��رج  ك��ل  الأم�صية  يف  و���ص��ارك 
الباحث فهد املعمري،  املطرب خالد حممد، والعامي عي�صه بن �صعود 
التي حظيت بح�صور كبر على  الفتتاحية لاأم�صية،  اأدار اجلل�صة  الذي 
اأيقاع الطبول  امل�صلحة التي رحبت بال�صيوف على  اأنغام مو�صيقى القوات 
املقطوعات  من  وجمموعة  الإماراتي  الوطني  الن�صيد  وعزفت  الع�صكرية، 

الوطنية. 
املعمري،  فهد  وال�صعر  ال���رتاث  يف  الإم���ارات���ي  الباحث  الأم�صية  وا�صتهل 
امللقب  الدرمكي  �صلطان  حممد  ال��راح��ل  الإم��ارات��ي  ال�صاعر  �صرة  ب�صرد 
بفار�س القوايف، الذي ولد عام 1940  يف مدينة العني م�صتعر�صاً جتربته 
النبطي ون�صره عرب نطاق  ال�صعر  اأ�ص�صت لنه�صة وازده��ار  التي  الإبداعية 
ال�صاعر  اأن  واأ���ص��اف  املا�صي.  القرن  من  الثمنينات  يف  الإم���ارات،  يف  وا�صع 
الراحل عمل جاهداً على زيادة بريق ال�صعر وتاألقه يف تلك الفرتة الزمنية، 
مدينته  يف  الن�صانية  احلياة  طبيعة  من  ا�صت�صفها  التي  موهبته  واأبدعت 
الإم��ارات ودول  اأ�صبحت جتول  التي  اأث��راء كلماته  التي �صاهمت يف  العني 

جمل�س التعاون اخلليجي. 
وا�صار املعمري باأن الهتمام الذي حظي به ال�صعر يف تلك الفرتة من قبل 
الوطنية  الح��ت��ف��الت  خ��ال  م��ن  ال��دول��ة  املحلي يف  والتلفزيون  الإذع����ات 
التي �صاعدت يف انتعا�س احلراك ال�صعري الناب�س، �صهل الطريق لق�صائد 
للفنانني  الداعمني  اأه��م  من  وك��ان  مغناة،  ق�صائد  اإىل  لتتحول  الدرمكي 
التي  باأ�صواتهم  وقدموها  بق�صائده  اعجبوا  الذين  ال�صباب  واملو�صيقني 
 : الدرمكي  بق�صائد  تغنوا  الذين  املطربني  ومن  كبرة.  جناحات  حققت 
�صهاب  العامري،  ميحد حمد، علي بن روغة، مروان اخلطيب، عبداملنعم 

حمد، ليلى علي، عبيد ال�صام�صي واأخرون. 
ب�صايف  عيل  " �صرت  ق�صيدة  املغناة  الراحل  ال�صاعر  ق�صائد  اأه��م  وم��ن 
" التي غناها النجم الإم��ارات��ي ميحد حمد وحققت  .. يل هي�صني ه��واه 
خليفة  بنت  عو�صة  الإماراتية  ال�صاعرة  الق�صيدة  هذه  حفزت  كبر،  جناح 
ال�صويدية امللقبة ب�" فتاة العرب " لتكتب ق�صيدة ترد فيها على الدرمكي 
بعنوان " برقي رو�س ال�صرايف" وقام بغنائها الفنان علي بن روغة لت�صرب 
الإمارات  م�صتوى  على  الق�صيدتني  انت�صار  يف  قيا�صياً  رقماً  املجاراة  هذه 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ليقوم  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�صد 
مبجاراة ال�صاعر الراحل حممد الدرمكي وفتاة العرب بق�صيدة على نف�س 
قام  للو�صاه" التي  ميحد  يا   .. بتقايف  العود  دق   : كلماتها  تقول  ال��وزن 

بغنائها الفنان ميحد حمد. 
فيما تغنى املطرب الإماراتي خالد حممد خال الأم�صية مبجموعة من 
" اأ�صهى بي يف �صاتي   : الدرمكي ومنها  �صلطان  ال�صاعر حممد  ق�صائد 

وركوعي وال�صجود، يا نا�س لو ب�صكي ودادي، �صرت عيل ب�صايف". 
والده  م�صرة  ع��ن  ال��راح��ل  ال�صاعر  اب��ن  الدرمكي  حممد  �صعود  وحت��دث 
املغفور له  التي كانت بينه وبني �صعراء الوطن ومع  ال�صعر واملحاورات  يف 
اأن وال��ده كان  واأ���ص��اف  ث��راه،  اآل نهيان طيب اهلل  زاي��د بن �صلطان  ال�صيخ 
مقرباً من ال�صيخ زايد ويرافقه يف رحات القن�س، كما و�صفه باأنه �صاعر 
النظر  ببعد  ويتمتع  حديثه  يف  ولبقاً  مثقفاً  كونه  والقدير  الكبر  العني 

واحل�صور الذهني والقدرة على نرث ال�صعر ب�صرعة قيا�صية.
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ميكن اأن جتعل بع�ض خيارات منط احلياة فقدان دهون البطن اخلطرة 
اأمرا �صعبا اإن مل يكن م�صتحيال.

خطر  بزيادة  البطن  دهون  ارتباط  اإىل  اآلن  دانيال  الدكتور  وي�صري 
مر�ض  ذلك  يف  مبا  ال�صحية،  امل�صكالت  من  متنوعة  مبجموعة  الإ�صابة 
وارتفاع  القلب،  واأمرا�ض  ال��دم،  �صغط  وارتفاع   ،2 النوع  من  ال�صكري 

الغذائي،  التمثيل  الدهنية، ومتالزمة  الكبد  واأمرا�ض  الكولي�صرتول، 
خم�ض   Eat This ملوقع  اخل��راء  الوفيات.وقدم  معدل  وارت��ف��اع 

عادات تبطئ من فقدان دهون البطن، وخ�صارة الوزن:

اجللو�ض طوال اليوم
ال��دك��ت��ور جو  لي�صرت  ال��ب��اح��ث يف جامعة  ي��ق��ول 
هين�صون: "نحن نعلم اأن ق�صاء فرتات طويلة 
يف اجل���ل���و����س غ����ر ���ص��ح��ي وع����ام����ل خطر 
لاإ�صابة بالأمرا�س املزمنة، مثل مر�س 
القلب،  واأم��را���س   2 النوع  من  ال�صكري 
وباملثل فاإن كمية الدهون املرتاكمة حول 
اأي�صا  تعر�صنا  ق��د  الداخلية  اأع�صائنا 

لهذه الأمرا�س".
وي�صيف هين�صون:"با�صتخدام تقنيات 
املغناطي�صي  ب��ال��رن��ني  ال��ت�����ص��وي��ر 
البدين،  الن�صاط  مراقبة  واأج��ه��زة 
الذي  الوقت  زاد  كلما  اأن��ه  اأظهرنا 
كان  ك��ل��م��ا  اجل��ل��و���س،  يف  يق�صيه 
اأق�����������وى مع  الرت�������ب�������اط 
من  اأع��ل��ى  م�صتويات 
الداخلية  ال��ده��ون 
هذا  ك��ان  والبطن، 
ب�صكل  ����ص���ح���ي���ح���ا 
كانت  اإذا  خ����ا�����س 
الطويلة  ال���ف���رتات 
من ال�صلوك امل�صتقر 

دون انقطاع".
هين�صون  وب��ح�����ص��ب 
اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��ظ��ه��ر 
هدف  اإىل  ال���و����ص���ول 
املتحدة  اململكة  حكومة 
دقيقة   150 يف  املتمثل 
م�����ن ال���ن�������ص���اط ال���ب���دين 
يوفر  ق��د  الكثافة  املعتدل 
الآثار  �صد  احلماية  بع�س 
اجللو�س  ل����وق����ت  ال���������ص����ارة 

لفرتات طويلة.

الأكل كثريا
يف ح��ني اأن ف��ق��دان ال���وزن اأكرث 

فاإن  فيه،  املوجودة  احلرارية  ال�صعرات  جمرد  من  تعقيدا 
الدهون.  فقدان  �صيبطئ  حترقه  مما  اأك��رب  كميات  تناول 
اإري��ن كوملان :"اإذا كنت ترغب يف  التغذية  تقول اخ�صائية 
اأق��ل مما  ف��اإن ا�صتهاك �صعرات ح��راري��ة  ال���وزن،  اإن��ق��ا���س 

حترقه يوميا ي�صاعدك يف الو�صول اإىل هدفك".
منها،  وال��وق��اي��ة  الأم��را���س  على  ال�صيطرة  م��راك��ز  تقرتح 
اأق��ل مم��ا حترقه  �صعر ح���راري   1000 اإىل   500 ت��ن��اول 

يوميا لتفقد 1 اإىل 2 رطل اأ�صبوعيا.

قلة النوم
ي��وؤدي عدم احل�صول على ق�صط كاٍف من النوم )اأق��ل من 
�صبع �صاعات يف الليلة للبالغني الأ�صحاء( اإىل اإبطاء فقدان 

الوزن يف البطن.
"ُتظهر  �صومرز:  فريند  والأوع��ي��ة  القلب  دكتور  ويقول 
النتائج التي تو�صلنا اإليها اأن قلة النوم، حتى لدى ال�صباب، 
الذين يتمتعون ب�صحة جيدة ونحافة ن�صبيا، يرتبط بزيادة 
الوزن،  وزي��ادة طفيفة جدا يف  احل��راري��ة،  ال�صعرات  تناول 

وزيادة كبرة يف تراكم الدهون داخل البطن".

النوع اخلاطئ من التمرين
بانتظام،  الهوائية  التمارين  مبمار�صة  اخل���رباء  يو�صي 
عندما يتعلق المر مبحاربة دهون البطن، يقول الدكتور 
القوة  لتح�صني  رائ���ع  امل��ق��اوم��ة  "تدريب  �صلينتز:  كري�س 
ت��ع��اين من  اإذا ك��ن��ت  ال��ن��ح��ي��ل،ول��ك��ن  وزي����ادة كتلة اجل�����ص��م 
اأن تفقد دهون البطن، فاإن التمارين  زيادة الوزن، وتريد 
ال��ري��ا���ص��ي��ة ه��ي اخل��ي��ار الأف�����ص��ل لأن��ه��ا حت���رق امل��زي��د من 

ال�صعرات احلرارية".

التدخني
اإىل  ي��وؤدي  اأن  التدخني ميكن  اأن  درا�صات متعددة  اأظهرت 
زي���ادة ال��ده��ون احل�صوية. ت��ق��ول ال��دك��ت��ورة يف ال��ط��ب �صو 
خال  م��ن  ال��ده��ون  ت��وزي��ع  على  التبغ  "يوؤثر  بيدر�صون: 
هرمونات مثل الكورتيزول التي تزيد من تر�صب الدهون 
تاأثر  ل��ه  النيكوتني  بيدر�صون:"  البطن".وت�صيف  يف 
م�صاد لاإ�صرتوجني، والذي ي�صاعد اأي�صا يف جمع الدهون 

يف منطقة البطن لدى الن�صاء حتديدا".

منها اجللو�ض الطويل والأكل الكثري

الدهون خ�صارة  تبطئ  �صيئة  يومية  عادات   5

الكبد �صحة  على  احلفاظ  يف  ت�صاهم  اخل�صار  من  اأنواع   4
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ال�صمندر
"ترابية" اإىل حد  اأن نكهة هذه اخل�صار  قد يعتقد البع�س 
ما، وعلى الرغم من اأنها قد ل تروق لرباعم التذوق لدى 
التي  الغذائية  بالعنا�صر  مليء  ال�صمندر  اأن  اإل  اجلميع، 

تدعم �صحة الكبد.
"معزز  م�����ص��روب  ال�صمندر  ع�صر  اأن  اإىل  الأب��ح��اث  ت�صر 
ب�صكل  مفيًدا  يكون  الأمرا�س" وق��د  من  "يقي  لل�صحة" و 

اإحدى  ن��ظ��رت  ال��ك��ب��د.  ل�صحة  الدرا�صات على وجه خ��ا���س 
ال�صمندر  ت��اأث��ر  يف  ال��ت��ح��دي��د 

�صحة  على 

حماية  يف  ي�صاعد  ق��د  ال�صمندر  ع�صر  اأن  ووج���دت  الكبد 
الكبد من فئات معينة من املواد امل�صرطنة.

على  ال�صمندر  تاأثر  عن  لنتعلمه  املزيد  هناك  اأن  حني  يف 
ب��ع�����س م�صادات  اأن  اإىل  احل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ت�����ص��ر  ال��ك��ب��د، 
ت�صمى  والتي  الأحمر،  ال�صمندر  جذر  يف  املوجودة  الأك�صدة 
وم�صادة  لل�صرطان  م�صادة  خ�صائ�س  لها   betalains
خا�صة  النتيجة  ه��ذه  اأن  ماحظة  امل��ه��م  م��ن  لالتهابات، 
البنجر  البنجر، مثل  اأخ��رى من  واأن��واع  الأحمر  بال�صمندر 
ن��ف�����س م�����ص��ت��وي��ات م�صادات  ال��ذه��ب��ي، ق���د ل حت��ت��وي ع��ل��ى 

الأك�صدة.

الروكلي
الغذائية  العنا�صر  اأن  اإىل  ي�صر اخل��رباء 
اخل�صروات  يف  امل����وج����ودة  امل���ح���ددة 
ال�صليبية - مثل الربوكلي - مفيدة 
ب�صكل خا�س ل�صامة الكبد. وجدت 
اأجريت  ال��ت��ي  ال���درا����ص���ات  اإح����دى 
الذين  اأولئك  اأن  الفئران  على 
لديهم  ال���ربوك���ل���ي  ت���ن���اول���وا 
اأكرث  اإيجابية  كبد  مقايي�س 
ون�صبة اأقل من مر�س الكبد 
الكحويل  غ��ر  ال��ده��ن��ي 
واأورام   )NAFLD(

الكبد.

كرنب بروك�صل
ال�صليبية  اخل�������ص���روات  م���ن 
الأخرى، اأ�صبحت براعم بروك�صل 

م���ن اخل�������ص���روات الأك������رث ���ص��ع��ب��ي��ة يف 
ال�صنوات الأخرة.

ميكن  ب���روك�������ص���ل  ك���رن���ب  اأن  ح����ني  يف   
اأط���ن���ان���ا من  ال��ه�����ص��م وي���وف���ر  اأن ي��ح�����ص��ن 

اأي�صا  يحتوي  اأن��ه  اإل  وامل��ع��ادن،  الفيتامينات 
ع��ل��ى م��رك��ب��ات ن��ب��ات��ي��ة ُي����رى اأن���ه���ا ت�����ص��اع��د يف 

وظائف الكبد.
النيئة  الكرنب  تناول  اأن  اإىل  الدرا�صات  اإح��دى  ت�صر 

يف  ال�صموم  اإزال��ة  اإن��زمي��ات  م�صتويات  من  يزيد  للفئران 
املزيلة لل�صموم هي  الكبد والرئتني، وتعد هذه اخل�صائ�س 
ت�صر  ذل��ك  وم��ع  املطبوخة  بروك�صل غر  الأع��ل��ى يف كرنب 
اأنه حتى عند طهيها حتتفظ براعم بروك�صل  اإىل  الأبحاث 

بالقدرة على حتفيز هذه الإنزميات املزيلة لل�صموم.
اخل�صروات  فريد موجود يف  هو مركب  اجللوكوزينولت 
ال�صليبية التي ت�صارك يف التفاعات الأنزميية التي ميكن 

اأن تزيل �صموم املركبات امل�صببة لل�صرطان يف اجل�صم.

اللفت وال�صبانخ
التي  اخل�����ص��روات  جمموعة  ت�صمل 
لل�صحة  م��ف��ي��دة  ت���ك���ون  اأن  مي��ك��ن 
العامة، اخل�صروات الورقية املليئة 
مب�������ص���ادات الأك�������ص���دة ال��ت��ي حتمي 
اجل�صم من اجلذور احلرة اخلطرة.

تناول  اأن  ح��دي��ث��ة  درا����ص���ة  ووج�����دت 
ال�������ص���ب���ان���خ اخل�������ام ي���ق���ل���ل م����ن خطر 

ال��ده��ن��ي غر  الإ���ص��اب��ة مب��ر���س الكبد 
ال�صبانخ،  ا�صتهاك  زاد  وكلما  الكحويل، 

قل خطر الإ�صابة باملر�س.

يعد الكبد ع�صوا اأ�صا�صيا له جمموعة متنوعة من الوظائف التي ت�صمل امل�صاعدة يف ه�صم 
وا�صتقالب الطعام، وتخزين الفيتامينات واملعادن، وتنظيف الدم من ال�صموم، واإنتاج 

الروتني.ورغم اأن الكبد لديه القدرة الفريدة على جتديد نف�صه بعد التلف، ميكن 
اأن يكون خليارات الطعام وال�صراب تاأثري كبري على هذا الع�صو.

وبح�صب اخلراء اإحدى املجموعات الغذائية املهمة ب�صكل خا�ض هي اخل�صروات 
ومنها:
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العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة كلباء الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فهد خمي�ض علي خمي�ض زبيبوه  
املرجتعة  ال�سيكات   KLBEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000177/ 

اإىل املحكوم عليه : فهد خمي�س علي خمي�س زبيبوه 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بنك دبي الإ�صامي   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 107131 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت  مكلف  باحل�صور  تاريخ اإعانك / 
اأمام املحكمة املذكورة  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�سابر عبدالكرمي حاجي �سريي فالبيل مانها  

املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004472/ 
اإىل املحكوم عليه : �صابر عبدالكرمي حاجي �صري فالبيل مانها 

هاتف   1207 رقم  �صقة  �صحارى  بناية  النهدة  �صارع  القا�صمية  منطقة  ال�صارقة  اإمارة  الإمارات   : العنوان 
sabirmanhas@gamil.com اإلكرتوين  بريد   0508049649

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ بنك دبي الإ�صامي   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 91174.0  

 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�صة  بح�صور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعانكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - انا جريي�سا روي�ساريو المبارو   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004127/ 

اإىل املحكوم عليه : انا جري�صا روي�صاريو المبارو  - العنوان : الإمارات اإمارة دبي الق�صي�س ال�صناعية - 
رقم الهاتف :  0582890027 - 044946067 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ بنك دبي ال�صامي   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 72116.0   

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك / 
اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�صاعة -   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - روهان اودايا كومارا ديني جيدارا  
املرجتعة   ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005042/ 

منطقة   - ال�صارقة  اإمارة   - الإمارات   : العنوان   - جيدارا  ديني  كومارا  اودايا  روهان   : عليه  املحكوم  اإىل 
 : اإلكرتوين  بريد   9710524031360 هاتف   109 �صقة   -  1 الرحمة  بناية   - �صغارة  ابو 

 ROHANUUDAYAKUMOOA42@GMAIL.COM
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بنك دبي الإ�صامي   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 127668.0   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك / 
اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�صاعة -   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة الفجرية الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
املرجتعة  ال�سيكات   FUCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001408/ 

اإىل املحكوم عليه : حنني خليل حمزة 
العنوان : جمهول مكان الإقامة 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ بنك دبي ال�صامي -   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

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

املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 66903.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عمار منذر معروف ال�سكعة  
املرجتعة   ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004754/ 

اإىل املحكوم عليه : عمار منذر معروف ال�صكعة  
01 - خمزن �صما لاأدوية  13 - خمزن رقم  ال�صناعية  املنطقة  ال�صارقة -  اإمارة   - الإمارات  العنوان   : العنوان 
واملعدات الطبية ذ م م - �صندوق بريد 60489 هاتف 0568348628  0562302946 - 065582033 

AMMAR.SHAKAA@HOTMAIL.COM بريد الكرتوين
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بنك دبي الإ�صامي   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 28701.0 درهم
 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة  ذلك  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعانكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ايوب علي �سيخ   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004308/ 

اإىل املحكوم عليه : ايوب علي �صيخ 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بنك دبي ال�صامي   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 28980.0  درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - زاهد يا�سني حممد يا�سني   
املرجتعة   ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005044/ 

اإىل املحكوم عليه : زاهد يا�صني حممد يا�صني  العنوان : العنوان الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اأم الرمول 
- هاتف : 0553359849 - 042303767

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ بنك دبي الإ�صامي   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 88564.0  درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك / 
اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�صاعة -   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - كاتيا �سوكات امل�سري   
املرجتعة   ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005068/ 

اإىل املحكوم عليه : كاتيا �صوكات امل�صري  العنوان : العنوان  الإمارات - اإمارة ال�صارقة - منطقة النهدة - 
بناية تايجر - �صقة رقم 1018 - هاتف : 0507254682 - 0508694866 - بريد اإلكرتوين : 

KATIA.MASRI@AIRLINK.AE
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بنك دبي الإ�صامي   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 108464.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
/ اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد زاهد ال�سالم عبداملالك   
املرجتعة   ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001817/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد زاهد ال�صام عبد املالك 
العنوان : ال�صارقة - املجرة - بقالة نور املجره - هاتف رقم 971551979347 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ حممد ر�صوان حممد ا�صام - اجلن�صية بنجادي�صي  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 39518.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك / 
اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 70392
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ميجو بيو�ض بيو�سكي ماتيو   
املرجتعة   ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005996/ 

اإىل املحكوم عليه : ميجو بيو�س بيو�صكي ماتيو  - العنوان : دبي - ديرة - املنطقة : ام الر�صول - هاتف 
املنزل : 042844444 - 0503015141 - �س ب 118899  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ بنك دبي الإ�صامي - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 88980.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور  الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعانكم   / اإعانك 
جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
�صركة دبي في�صتيفال �صيتي ملجمع الأعمال ذ.م.م ، وهي �صركة تاأ�ص�صت وقائمة ح�صب الأ�صول 
عن  �صادر   72349 التجاري  ال�صجل  رقم  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  قوانني  مبوجب 

دائرة التنمية القت�صادية، حكومة دبي، الإمارات العربية املتحدة، �س.ب 152
اجلمعية  بوا�صطة  اتخاذه  مت  والذي  للكافة  قرارها  اإعان  يف  املذكورة  ال�صركة  هذه  ترغب 
العمومية املنعقدة بتاريخ 09/06/2022 ب�صاأن اندماجها ب “�صركة دبي في�صتيفال �صيتي 

ملجمع الواجهة ال�صرقية للمكاتب ذ.م.م “التي حتمل �صجل جتاري رقم 1738632
عليه  مواجهتها  يف  مطالبات  اأي  ولديه  بالأمر  معني  طرف  باأي  ال�صركة  تهيب  لذلك،  وفقاً 
اأو  امل�صجل  الربيد  طريق  عن  الإعان  هذا  تاريخ  من  يوم   30 خال  املطالبات  هذه  تقدمي 

الربيد الإلكرتوين اأدناه.
Legalinfo.AFG@alfuttaim.com

لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�صعار واملحددة  ب 30 يوم.
دبي ف�صتيفال �صيتي ملجمع الأعمال ذ م م

اإ�سعاربدمج ال�سركة

70021

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
الأ�صول  ح�صب  وقائمة  تاأ�ص�صت  �صركة  وهي   ، م  م  ذ  لاإجازات  �صيتي  في�صتيفال  دبي  منتجع 
عن  �صادر   66249 التجاري  ال�صجل  رقم  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  قوانني  مبوجب 

دائرة التنمية القت�صادية، حكومة دبي، الإمارات العربية املتحدة، �س.ب 152
اجلمعية  بوا�صطة  اتخاذه  مت  والذي  للكافة  قرارها  اإعان  يف  املذكورة  ال�صركة  هذه  ترغب 
العمومية املنعقدة بتاريخ 09/06/2022 ب�صاأن اندماجها ب “�صركة دبي في�صتيفال �صيتي 

ملجمع الواجهة ال�صرقية للمكاتب ذ.م.م “التي حتمل �صجل جتاري رقم 1738632
عليه  مواجهتها  يف  مطالبات  اأي  ولديه  بالأمر  معني  طرف  باأي  ال�صركة  تهيب  لذلك،  وفقاً 
اأو  امل�صجل  الربيد  طريق  عن  الإعان  هذا  تاريخ  من  يوم   30 خال  املطالبات  هذه  تقدمي 

الربيد الإلكرتوين اأدناه.
Legalinfo.AFG@alfuttaim.com

لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�صعار واملحددة  ب 30 يوم.
منتجع دبي في�صتيفال �صيتي لاإجازات ذ م م

اإ�سعاربدمج ال�سركة

70021 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
�صركة دبي في�صتيفال �صيتي لقطاع التجزئة الفاخر ذ م م ، وهي �صركة تاأ�ص�صت وقائمة ح�صب 
الأ�صول مبوجب قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة، رقم ال�صجل التجاري 65555 �صادر 

عن دائرة التنمية القت�صادية، حكومة دبي، الإمارات العربية املتحدة، �س.ب 152
اجلمعية  بوا�صطة  اتخاذه  مت  والذي  للكافة  قرارها  اإعان  يف  املذكورة  ال�صركة  هذه  ترغب 
العمومية املنعقدة بتاريخ 09/06/2022 ب�صاأن اندماجها ب “�صركة دبي في�صتيفال �صيتي 

ملجمع الواجهة ال�صرقية للمكاتب ذ.م.م “التي حتمل �صجل جتاري رقم 1738632
عليه  مواجهتها  يف  مطالبات  اأي  ولديه  بالأمر  معني  طرف  باأي  ال�صركة  تهيب  لذلك،  وفقاً 
اأو  امل�صجل  الربيد  طريق  عن  الإعان  هذا  تاريخ  من  يوم   30 خال  املطالبات  هذه  تقدمي 

الربيد الإلكرتوين اأدناه.
Legalinfo.AFG@alfuttaim.com

لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�صعار واملحددة  ب 30 يوم.
�صركة دبي في�صتيفال �صيتي لقطاع التجزئة الفاخر ذ م م

اإ�سعاربدمج ال�سركة

70021 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
وقائمة ح�صب  تاأ�ص�صت  �صركة  وهي   ، م  م  ذ   - الدولية  للمدار�س  �صيتي  في�صتيفال  دبي  �صركة 
الأ�صول مبوجب قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة، رقم ال�صجل التجاري 67717 �صادر 

عن دائرة التنمية القت�صادية، حكومة دبي، الإمارات العربية املتحدة، �س.ب 152
اجلمعية  بوا�صطة  اتخاذه  مت  والذي  للكافة  قرارها  اإعان  يف  املذكورة  ال�صركة  هذه  ترغب 
العمومية املنعقدة بتاريخ 09/06/2022 ب�صاأن اندماجها ب “مدر�صة املجتمع الدويل - دبي 

في�صتيفال �صيتي ذ م م �صركة ال�صخ�س الواحد “التي حتمل �صجل جتاري رقم 1738547
عليه  مواجهتها  يف  مطالبات  اأي  ولديه  بالأمر  معني  طرف  باأي  ال�صركة  تهيب  لذلك،  وفقاً 
اأو  امل�صجل  الربيد  طريق  عن  الإعان  هذا  تاريخ  من  يوم   30 خال  املطالبات  هذه  تقدمي 

الربيد الإلكرتوين اأدناه.
Legalinfo.AFG@alfuttaim.com

لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�صعار واملحددة  ب 30 يوم.
دبي في�صتيفال �صيتي للمدار�س الدولية - ذ م م 

اإ�سعاربدمج ال�سركة

70021
العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

 وزارة العدل 
حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية

اعالن بال�سداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�سرا( 
يف الق�سية التنفيذية رقم 1099 ل�سنة 2020

اإىل املنفذ �صدهم/1- اورين انرتنا�صيونال للعقارات - ذ م م  2- حممد روزيك نيما توق 
ل�صالح املنفذ له / موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار( ب�صفتها اخللف القانوين للموؤ�ص�صة العامة للعقارات 

ال�صتثمارية  حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقار املبني اأدناه عن طريق املزاد العلني ...
قطعة رقم )106421725( مبنطقة الزاهية باإمارة عجمان 

لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�صية التنفيذية 1099 ل�صنة 2020 اخطاركم بوجوب �صداد 
15 يوما من تاريخ  اأعاه ب�صندوق املحكمة وذلك خال  الدين املرتتب يف ذمتكم يف الإنابة الق�صائية 
تبليغك بخطابنا هذا، وال فاإن املحكمة �صتتخذ القرار املنا�صب ب�صان طرح العقارات املذكورة اأعاه للبيع 
 2018 ل�صنة  التنفيذية )57(  الائحة  املادة )152( فقرة )2( من  لن�س  وذلك عما  الأ�صول  وفق 

للقانون الحتادي رقم )11( ل�صنة 1992 ب�صان قانون الجراءات املدنية ...
يقت�صي عليكم تنفيذ القرار خال املهلة امل�صود عنها اعاه ...

حليمة اأحمد  احلو�سني 
مدير اخلدمات الق�سائية مبحكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70472

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 213/2010/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، كلي  جت��اري   2007/662 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
)4376394 درهم( �صاما للر�صوم وامل�صاريف. 

طالب التنفيذ : بنك دبي الوطني - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�صناعة 
دبي - وميثله : حبيب حممد �صريف عبداهلل املا

املطلوب اإعانهم : 1- اآمنه غامن علي الفا�صي - �صفته : منفذ �صده   
اململوكة  وال�صتك�صاف  املياه  اآبار  الإمارات حلفر  موؤ�ص�صة   -3  ، : منفذ �صده  - �صفته  الفا�صي  2- عفراء غامن علي 
لل�صيد / علي غامن علي خليفة الفا�صي - �صفته : منفذ �صده  4- مينى غامن علي الفا�صي - �صفته : منفذ �صده  
5- لطيفة غامن علي الفا�صي - �صفته : منفذ �صده 6- موزه غامن علي الفا�صي - �صفته : منفذ �صده.  مو�صوع 
الإعان : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2022/11/9 اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )4372361( 
درهم خال 15 يوم من تاريخ التبليغ واإل بيع ح�صتكم يف العقار رقم 381 املرر والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا 

ملقت�صيات ن�س املادة 295 من قانون الإجراءات املدنية.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 70353

 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة
ا�صم ال�صركة : حممد جميل كمال لتجارة املعدات - �ض ذ م م  

العنوان : مكتب 4201 اىل 4204 + ملك ال�صيخ احمد ال مكتوم - املركز التجاري الول 
)ا�صتدامة B( - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 861620 
رقم القيد بال�صجل التجاري : 1463725 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة 
اأعاه  املذكورة  ال�صركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صر يف  قد مت  باأنه  دبي  يف 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/11/14 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/11/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ص�صة 
حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور �صعيد - هاتف : 04-2973060 
فاك�س : 2973071-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب 
04-2973071 2973060-04 فاك�س :   - ديرة - بور �صعيد - هاتف : 

مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور 
وذلك  م  م  ذ  �ض   - املعدات  لتجارة  كمال  جميل  حممد  لت�صفية  اأع���اه 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/14 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/11/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
اأعاه،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من 

تاريخ ن�صر هذا الإعان
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعـالن مدعى عليه بالن�سـر 
لدى حمكمة ال�سارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية

 يف الدعوى رقم: SHCFICIINJ2022 /0008000 م�ستعجل
 08/A اإل�ى : امباير ترمينالز املحدودة  جمهول حمل الإقامة  اإمارة ال�صارقة - املنطقة احلرة باحلمرية - قطعة اأر�س رقم
ravi@ الإمي�يل:   97165264800: رقم  هاتف   -  0507694303 هاتف متحرك/   -  42324  : .ب  - �س   3A  -

empireterminals.com
نعلمكم باأن املدعي )ة( / �صن واي لتجارة البرتوكيماويات �س .ذ.م.م العنوان / حمل الإقامة: اإمارة دبي- بر دبي - جممع دبي 

لا�صتثمار 1 -ملك �صركة بيان املعتمدة - مكتب رقم 330-603 - هاتف رقم : 0582587777 
 info@sunwaypetrochemicals.com : اإمييل

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة ب�:تتقدم ال�صركة املدعية بهذه ال�صحيفة لقيدها وحتديد جل�صة لنظر النزاع وذلك: 
لندب خبر ح�صابي خمت�س يف الدعوى تكون مهمته بعد مطالعة اأوراق الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى اأن يقدم لهما من دونها 
بيان طبيعة العاقة بني املدعية واملدعي عليهما، وبيان املبالغ امل�صددة من املدعية اإيل املدعي عليها الأوىل.. وبيان �صورية عقد 
اإدارة �صحنة الب�صائع املوؤرخ 28-2-2022 واأن ال�صيكني امل�صلمني من املدعية اإىل املدعي عليها الأوىل كان على �صبيل ال�صمان ، 

ومن ثم بيان اأحقية املدعية يف اإرجاع ال�صيكني ال�صادرين من املدعية اإىل املدعي عليها الأوىل اأو رد قيمتهما.
املوافق  يوم  �صباح  الإحتادية  ال�صارقه  حمكمة  الثانية  امل�صتعجلة  الأمور  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�صور  عليكم  يتوجب  لذا   ،
2022/11/17 ال�صاعة 08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�صتندات ، ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد 

ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
 اإخطار عديل

MOJAU_2022- 0098937 رقم املعاملة
املخط�ر : امر ح�صني حممد يون�س- بنغايل اجلن�صية ، واأحمل بطاقة هوية رقم )784198460203064( 
بامارة  واملرخ�صة   ) ال�صيارات  ميكانيك  لت�صليح  الرقة  �صماء  )ور�صة  امل�صماه  الرخ�صة  و�صريك يف  ب�صفتي مدير 

ال�صارقة برقم )755665( - العن�وان :ال�صارقة - �صناعية 2 هاتف : )0553319486(
املخطر اإليه :مر�صد العامل نور العامل - بنغايل اجلن�صية - العن�وان : ال�صارقة – ال�صناعية 2 – �صارع الثاين �صربة 

0569115411(: رقم  هاتف   -   A-3
مو�صوع الإخطار : ا�صتدعاء املخطر اليه اإىل الدائرة القت�صادية .

الوقائع : حي�ث اأن املخطر واملخطر اإليه �صريك يف الرخ�صة امل�صماه )ور�صة �صماء الرقة لت�صليح ميكانيك ال�صيارات  
واملرخ�صة باإمارة ال�صارقة برقم )755665(

الازمة  الأوراق  على  للتوقيع  القت�صادية  الدائرة  اإىل  احل�صور  اإليه  املخطر  من  يطلب  املخطر  اأن  حيث  و   -
خلروجه من الرخ�س - وت�صفيه احل�صابات ،

- و عليه يعلن املخطر املخطر اإليه ب�صرورة احل�صور اإىل الدائرة القت�صادية و ذلك بعد 5 اأيام من تاريخ ا�صتام 
الخطار وال �صوف ي�صطر اأ�صفا باإتخاذ الجراءات القانونية بحقه

- و عليه يلتم�س املخطرمن �صعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�صميا،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
 اإخطار عديل بالوفاء

MOJAU_2022- 0091877 رقم املعاملة
اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 14،000 درهم

املخط�ر / جورج خليل عزيز، لبناين اجلن�صية وميثله بالوكالة ال�صيد / عبدالهادي عي�صى حممد تقي حممد جناحي - بحرين اجلن�صية 
ويحمل بطاقة هوية رقم  784198757403948 مبوجيب وكالة رقم MOJAU_2021_0024208 - العن�وان / ال�صارقة 
– املويلح – خلف �صارع خليفة بن زايد - رقم البناية 5171 - هاتف رقم / 0557555262 املخطر اإليه الول / احمد فريد ا�صداهلل 
"– افغاين اجلن�صية – يحمل بطاقة هوية رقم 784196835873173 - العن�وان/ ال�صارقة  - هاتف رقم / 0559503887

املخطر اليه الثاين / هاميون خان كل �صيد خان – افغاين اجلن�صية - يحمل بطاقة هوية رقم 784198473631756
العن�وان ال�صارقة – هاتف رقم / 0509038850

املو�صوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 14،000 درهم
14،000 ) اربعة ع�صر الف ( درهم اماراتي فقط مبوجب عقد ايجار بني املخطر و  2 �صيك للمخطر مببلغ  اإليه حررعدد  املخطر 

املخطر اليه ، حيث اأنه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيكات توجه املخطر ل�صرفها اإل اأنه ارتد دون �صرف ب�صبب ح�صاب مغلق ، 
وبيانات ال�صيكات كالتايل :

�صيك رقم 000089 مببلغ 7،000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/05/15 وامل�صحوب على بنك المارات دبي الوطني
�صيك رقم 000090 مببلغ 7،000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/07/15 وامل�صحوب على بنك المارات دبي الوطني

حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى لذلك، فاأننا 
القانونية، واطلب من  الإجراءات  �صن�صطر لتخاذ  اإخطاركم وال  تاريخ  اأيام من  املذكور خال خم�صة  املبلغ  �صداد  نخطركم ب�صرورة 

ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:5000/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات الرابعة ع�صر رقم 763

وثاثمائة  الفا  وارب��ع��ون  ت�صعة   )49.370.35( مبلغ  ب�صداد  �صدها  املتنازع  ال��زام   : املنازعة  مو�صوع 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى  و�صبعون درهما وخم�صة وثاثون فل�صا والفائدة 

ال�صداد التام  . 
املتنازع:رامتك �صوفتوير �صوليو�صنز برايفت ليمتد

عنوانه:المارات - امارة دبي - الرب�صاء الوىل - بردبي - �صارع الرب�صاء - �صقة 2107 
املطلوب اإعانه : 1- ام بي ام جلف لاعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م  -  �صفته : متنازع �صده 

مو�صوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املتنازع �صدها ب�صداد مبلغ )49.370.35( 
ت�صعة واربعون الفا وثاثمائة و�صبعون درهما وخم�صة وثاثون فل�صا والفائدة القانونية بواقع %12 
املوافق:2022/11/24  اخلمي�س  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام-  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا  ال�صاعة:09:00 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

الت�سويات  الودية    
70197 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف الدعوى رقم 8/2022/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�صوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم 14 ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني يف امارة دبي

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �س.م.ع 
عنوانه :المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - ا�صبكت تاور - الطابق الرابع - مكتب 404 

  B - 10 املطلوب اإعانه : فرح حممد علي الزرعوين - عنوانه :المارات - امارة دبي - الرب�صاء الوىل - بردبي - دبي - فيا رقم 45 - �صارع
arefzarooni@yahoo.com - 040000000 - 0501187070 - خلف م�صت�صفى ال�صعودي الملاين

3- حممد عارف �صالح  2- مروان عارف حممد �صالح الزرعوين  مو�صوع الإعان :املنفذ �صدهم:1- عارف حممد �صالح علي الزرعوين 
7- مركز زد اي ايه  6- فرح حممد علي الزرعوين  5- عائ�صة عارف حممد �صالح الزرعوين  4- را�صد عارف حممد الزرعوين  الزرعوين 

الطبي �س.ذ.م.م 8- الاين�س اك�صرب�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��اث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2022/11/23 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
http://www. الإل��ك��رتوين  ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها  الإم����ارات  )���ص��رك��ة  البيع  بها  اأن��ي��ط  ال��ت��ي  ل��دى اجل��ه��ة  اأدن����اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة 

راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
اأو�صاف املمتلكات :قطعة الر�س مبنية - املنطقة نايف - رقم الر�س 211 -  الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 

امل�صاحة 334.45 مرت مربع - التقييم 8.500.000 درهم - ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70496
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اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  207/2022/3260 تنفيذ جتاري 
تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1- خمبز جولدن ويت �س.ذ.م.م 2- رافت خالد املهتار  -   جمهويل 
حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة الخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى   اأق��ام عليكم  قد 

وقدره )244801.84( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  207/2021/5958 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل الإعان بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- البر ابيا للتموين باملواد الغذائية �س.ذ.م.م

 جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة الخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )21716.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:824/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اخلربة التجارية اجلزئية الثانية  رقم 264

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما الوىل والثاين مببلغ وقدره )3634000( درهم بال�صافة للر�صوم 
التام و�صمول احلكم  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية 9% من  املحاماة والفائدة  الق�صائية واتعاب  وامل�صاريف 

بالنفاذ املعجل با كفالة . 
املدعي:احمد �صامل حممد ح�صن الغربى

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - الباهية اجلديدة - بجانب مدر�صة اأميتي اخلا�صة
 : -  �صفتهما  �صيف بن عبداهلل بن ح�صن بوهال   ال�صباعا 2-  :  1- �صفا بنت يو�صف بن احمد  اإعانهما  املطلوب 

مدعي عليهما 
املدعي عليهما  اول:ب��ال��زام  ب��ت��اري��خ:2022/10/25  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم    : الإع��ان  مو�صوع 
بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )634.000( درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية 
احلا�صل يف 2022/4/4 وحتى ال�صداد التام - ثانيا:بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )700.000( 
بالر�صوم  عليهما  امل��دع��ي  وال��زم��ت  ا�صابته  التي  والدب��ي��ة  امل��ادي��ة  ال���ص��رار  ع��ن  تعوي�س  دره��م  ال��ف  �صبعمائة  دره��م 
وامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�صوري قابا 
لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 70021

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:589/2022/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )420795( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 

والفائدة 5% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع التعوي�س مببلغ )200000( درهم . 
املدعي:مارينو�س دي جدوي

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �صارع بور�صعيد - مبنى قرية العمال - بلوك ب -الطابق التا�صع - مكتب 911 - 
دوار ال�صاعة - وميثله:عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب

املطلوب اإعانه :  1- �صركة بيت ال�صتثمار ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2022/11/14 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/ 
�صبعمائة خم�صة  الف  وع�صرون  اربعمائة  درهم  مبلغ مقداره )420795(  برد  عليها  املدعي  بالزام  مارينو�س دي جدوي 
وت�صعون درهم للمدعي والفائدة على هذا املبلغ بواقع 5% من تاريخ اقامة الدعوى احلا�صل يف 2022/8/10 وحتى متام 
ال�صداد كما الزمتها بان توؤدي للمدعي مبلغ )100.000( درهم مائة الف درهم تعوي�س والزمتها بالر�صوم وامل�صاريف 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:2130/2022/305 ا�ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف التجارية الثالثة رقم 87

مو�صوع ال�صتئناف : ا�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 33/2022 اجراءات افا�س. 
امل�صتاأنف:�صركة اأرما الكرتوبانت�س لالكرتوميكانيك ذ.م.م

- رقم  رق���م 3601  م��ك��ت��ب   - ال��ط��اب��ق 36   - ب���رج لطيفة   - زاي����د  ال�����ص��ي��خ  ���ص��ارع   - ع��ن��وان��ه:دب��ي 
هاتف:043521131 -  وميثله:حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى برهان الها�صمي 

احمد  عبداهلل  ح��ازم ح�صني   -2 ال�صحي  على جمعة  عبدالواحد  احمد   -1   : اإعانهما  املطلوب 
ابوطيور  -  �صفتهما : م�صتاأنف �صدهما

مو�صوع الإع���ان :  ق��د اأ���ص��ت��اأن��ف/احل��ك��م ال�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق�����م:2022/33 اج����راءات افا�س 
بتاريخ:2022/9/22. وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2022/11/21  ال�صاعة 10.00 �س 
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صى  وعليه   ، بعد  عن  التقا�صي  بقاعة 

�صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:362/2022/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402
يعادله  وما  امريكي  دولر   )3.500.000( وق��دره  مببلغ  والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
التعاقدية  بالتزاماتها  اأ�صابها من �صرر نتيجة اخال املدعي عليها الوىل  بالدرهم الماراتي )12880000( درهم تعوي�صا عما 
بتوريد الب�صاعة ح�صب املوا�صفات املتفق عليها مما ت�صببت يف قيام املدعي عليها الثانية برف�صها وبخ�صم ذات املبلغ تع�صفا من 
م�صتحقات املدعية لديها مع الزامهما بالفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد مع 

الزام املدعي عليهما بكافة الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بيوفوند بي ال �صي

هاتف   3601 رق��م  - مكتب   36 الطابق   - لطيفة  اب��راج   - الوىل  التجاري  املركز  - منطقة  زاي��د  ال�صيخ  �صارع   - دب��ي  عنوانه:امارة 
info@mhadvocates.ae:رقم:97143521131 - فاك�س رقم:97143521132 - بريد الكرتوين

املطلوب اإعانه :  1- اإمينينت تريدينج اآند �صرفي�صز بي تي اي ليمتد  -  �صفته : مدعي عليه 
وقدره  مببلغ  والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���ان  مو�صوع 
اخال  نتيجة  �صرر  من  اأ�صابها  عما  تعوي�صا  دره��م   )12880000( الم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  وما  امريكي  دولر   )3.500.000(
املدعي عليها الوىل بالتزاماتها التعاقدية بتوريد الب�صاعة ح�صب املوا�صفات املتفق عليها مما ت�صببت يف قيام املدعي عليها الثانية 
برف�صها وبخ�صم ذات املبلغ تع�صفا من م�صتحقات املدعية لديها مع الزامهما بالفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة 
الق�صائية وحتى متام ال�صداد مع الزام املدعي عليهما بكافة الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم 
الثنني  املوافق  2022/11/21  ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر    

                  يف  الطعن رقم:1379/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:الدائرة التجارية الثانية - متييز رقم 513

مو�صوع الطعن : قبول الطعن �صكا ومو�صوعا ونق�س احلكم املطعون فيه ال�صادر يف ال�صتئناف 
من  لنظرها  ال�صتئناف  حمكمة  اىل  الدعوى  واحالة  جت��اري  ا�صتئناف   2021 ل�صنة   1041 رقم 

جديد بهئية مغايرة والزام املطعون �صده الر�صوم وامل�صاريف والتعاب . 
الطاعن:احل�صرمي للتجارة العامة �س.ذ.م.م - وميثلها ال�صيد/زكي عبده احل�صرمي

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى قرية العمال بلوك ب - 
الطابق التا�صع - مكتب 911 - بجانب دوار ال�صاعة - وميثله:عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن 

بن ن�صيب
املطلوب اإعانه :  1- حممد توفيق عبدالرحيم مطهر  -  مطعون �صده 

يف  احل��ق  ولكم  الطاعن  من  املقدمة  الطعن  �صحيفة  من  بن�صخة  نبلغكم    : الإع��ان  مو�صوع 
تقدمي مذكرة بالدفاع خال خم�صة ع�صر يوما من تاريخ تبليغكم لاعان .

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة   التمييز    
70021

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  9468/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

 1 ع��دد   - الم���ارات  اجلن�صية   - اهلل  خ��ر  اهلل  عبد  �صده/خالد  املنفذ  ح��رر   : التنفيذ  مو�صوع 
�صيك - رقم ال�صيك )101839699( حمرر بتاريخ:2022/6/14 وامل�صحوب على م�صرف ال�صارقة 

ال�صامي وليوجد �صداد لل�صيك واملبلغ املطلوب التنفيذ عليه هو 244.280 درهم  .
طالب التنفيذ : م�صرف ال�صارقة ال�صامي

عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - ال�صناعية - ال�صارقة - �صارع �صارع مليحة - مبنى م�صرف 
ال�صارقة ال�صامي - �صقة الر�صي - الدائرة القت�صادية بال�صناعية 18

املطلوب اإعانه : 1- خالد عبداهلل خر اهلل - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره )249681( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70535 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6937/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
مو�صوع التنفيذ : حرر املنفذ �صدها/يا�صمني ال�صيد حممد عبد املجيد ال�صيك رقم 101800919 + ال�صيك 
رقم:101800920 وامل�صحوب على م�صرف ال�صارقة ال�صامي بتاريخ:2022/2/18 بقيمة اجمالية لل�صيكات 
وهي مبلغ )37.354( درهم واملبلغ املح�صل من ال�صيكات هي )3.354( درهم واملبلغ املطلوب التنفيذ عليها 
)34.000( درهم وعند عر�س ال�صيكات على البنك امل�صحوب عليه ارتدت بدون �صرف لعدم كفاية الر�صيد 

وعند مطالبته باملتاأخرات وامتنعت عن ال�صداد  .
طالب التنفيذ : م�صرف ال�صارقة ال�صامي

عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - ال�صناعية - ال�صارقة - �صارع �صارع مليحة -  �صقة الطابق الر�صي - 
ت�صهيل ال�صناعية 18

املطلوب اإعانه : 1- يا�صمني ال�صيد حممد عبد املجيد - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )35277(

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70535

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  15100/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : يلتم�س طالب التنفيذ من املحكمة املوقرة و�صع ال�صيغة التنفيذية يف الطلب اعاه 2- 
الزام املنفذ �صده باداء مبلغ وقدره اجمايل وقدره )9.735( درهم ت�صعة الف و�صبعمائة وخم�صة وثاثون 
درهم ل�صالح طالب التنفيذ وهو عبارة عن قيمة ال�صيك البنكي املح�صوب على بنك المارات دبي الوطني 
فرع الرب�صاء واملبني تف�صيا ب�صدر الطلب بال�صافة للر�صوم وامل�صاريف 3- منع املنفذ �صده من ال�صفر 

والتعميم بذلك على كافة منافذ وخمارج الدولة 4- الزام املنفذ �صده بالر�صوم وامل�صروفات  .
طالب التنفيذ : فنادق واجنحة رمادا

عنوانه:المارات - امارة دبي - مدينة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - مبنى برج امل�صرف - �صقة 1407،1406   
مكاين:3005495192

املطلوب اإعانه : 1- مرا احمد علي حممد �صدادي - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9735(

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 70197

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2511/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
والر�صوم  دره��م   )500.000( مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  بالزام  الم��ر  با�صدار  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
وامل�صاريف والفائدة القانونية 5% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2022/3/28 وحتى ال�صداد التام 

والزامه الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �صمول المر بالنفاذ املعجل . 
املدعي:ميهوجن واجن

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - مبنى بناية توين تاورز - �صقة طابق 21 مكتب 
2104 - وميثله:مع�صومة ح�صن نا�صر ال�صايغ

املطلوب اإعانه :  1- داوكيو �صني  -  �صفته : مدعي عليه
اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/11/14 -  اأمر  مو�صوع الإعان :طلب ا�صت�صدار 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )500.000( خم�صمائة الف درهم والفائدة القانونية 
وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل  وبالر�صوم  التام  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  5% من  بواقع 
اتعاب املحاماة ورف�صت طلب النفاذ املعجل ، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�صتئنافه بح�صب الحوال 

وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الائحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر        

 1391/2022/445 طعن جتاري 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املطعون �صده : 1- اف ا�س ام ا�س لاعانات �س.ذ.م.م
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان الطاعن :كلي�صان البي كوتي البي كوتي 
وميثله : عبداهلل نا�صر من�صور حمد الكعبي 

احلق  ولكم  الطاعن  من  املقدمة  الطعن  �صحيفة  من  بن�صخة  نبلغكم 
تبليغكم  تاريخ  يوما من  بالدفاع خال خم�صة ع�صر  يف تقدمي مذكرة 

لاعان . 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
MOJAU_2022- 0101637 رقم املعاملة

تنازل/بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد/حممد ال�صيد رجب د�صوقي - اجلن�صية م�صر يرغب يف البيع 
ال�صيد ع�صام عبدالودود عبدالرحمن  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن 
احمد ، اجلن�صية م�صر يف الرخ�صة امل�صماه )النجم املتميز ملقاولت التك�صية والر�صيات والتي 
تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 559949 ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية 
بال�صارقة - تعديات اخرى:تنازل �صاحب الرخ�صة لخر - تغير ال�صكل القانوين من وكيل 

خدمات اىل �صركة ال�صخ�س الواحد .
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية   .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
MOJAU_2022- 0101675 رقم املعاملة

تنازل/بيع
بنغادي�س يرغب يف  ، اجلن�صية  العامل  العامل حمب  ال�صيد/ر�صيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد/حممد في�صل �صاجد ح�صني 
- اجلن�صية باك�صتان يف الرخ�صة امل�صماة )ور�صة طريق املليحة ل�صيانة ال�صيارات( والتي تاأ�ص�صت 
بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة امل�صماه رقم 735588 ال�صادرة من دائرة التنميه القت�صادية 

بال�صارقة - تعديات اخرىخروج �صريك ودخول اخر .
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية   .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
جزئي  عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0008310 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كونتيننتل لاغذية ذ.م.م - جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف  �صريانكا  اجلن�صية   - ناثانديج  فرناندو  ني�صال  املدعي/دينوكا  بان  نعلمكم 
املذكورة  الدعوى  - قد رفع  الثالثة  الدائرة  العمالية  الواحد  اليوم  دائرة  رقم 8310/2022 
اعاه يطالب فيها الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )3956( درهم بال�صافة اىل الر�صوم 

وامل�صاريف .
ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  ادارة  مكتب  امام   2022/11/28 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
الحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 15( �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
خال مدة ل تزيد على ع�صرة  ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقهما 

اعاه - بو�صفك مدعي عليه -   حرر بتاريخ 2022/11/14 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
جزئي  مدين   SHCFICIREA2022 /0007296 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :�صندي اوليبوبو افولبي - جمهول حمل القامة 
ال�صارقة �س.ذ.م.م - قد اقامت الدعوى املذكورة اعاه وتطالب  نعلمكم بان املدعية/اأجرة 
فيها بالتي - اول:قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واعان املدعي عليه - ثانيا:الزام 
املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )22103.32( درهم اثنان وع�صرون الف ومئة وثاث درهم 
و 32 فل�س والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى تاريخ ال�صداد 

التام - ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
لذلك انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/11/24 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة ال�صارقة 
او  �صخ�صيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنيه  البتدائية  املحكمة  الحتادية 
بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
خال مدة ل تزيد على ع�صرة  ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقهما 

اعاه - بو�صفك مدعي عليه -   حرر بتاريخ 2022/11/10 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  329/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع الدعوى : توقيع احلجز التنفيذي على العقار املرهون متهيدا لبيعه يف املزاد العلني نظر املديونية 
املرت�صدة بذمه املنفذ �صده والبالغ قدرها )750000( درهم .

طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - ور�صان الوىل - �صارع املنامة - منطقة دبي للتعهيد - بناية رقم 1 - بنك 

ابوظبي التجاري - وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي
املطلوب اإعانه : 1- جنات اليار بايوفا - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعان : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/11/10 خماطبتكم ل�صتام املنقولت الكائنة 
يف العقار )�صقة �صكنية - املنطقة وادي ال�صفا 5 - رقم الر�س 272 - رقم املبنى 3 - ا�صم املبنى �صكاي كورت�س 
امل�صاحة 101.46 مرت مربع خال خم�صة ع�صر يوما وال �صيتم  الطابق 9 -  العقار 901 - رقم  �صي - رقم 

ت�صليمها للمزايد بعد �صداد قيمتها .
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 70197

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:380/2022/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410
مو�صوع الدعوى : املطالبة بحل وت�صفية �صركة اإنرجي بارترنز م.د.م.�س. 

املدعي:مانوج كومار اجاروال بارا�س رام اجناروال
عنوانه:المارات - امارة دبي - اجلمرا الوىل - دبي - �صارع ابراج بحرات اجلمرا داماك - 

مبنى مبنى جوياري جيمبلك�س 2 - �صقة الطابق 5 الوحدة 21 - مركز العمال م.د.م.�س
 : -  �صفتهما  وات�صون   �صتيوارت  مايكل   -2 ا�صدين  نيكول�س  تيموثي   -1  : اإعانهما  املطلوب 

مدعي عليهما 
اإنرجي  �صركة  وت�صفية  املطالبة بحل  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد   : الإع��ان  مو�صوع 
بارترنز م.د.م.�س - وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2022/11/21  ال�صاعة 09.00 �س يف 
قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2211/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402
مو�صوع الدعوى : املطالبة باخراج املدعي من الرخ�صة الذي ميتلك ح�صة بن�صبة 51% مببلغ )153000( 

درهم من ال�صركة والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�صالح ي�صلم �صالح احمد ال�صعدي

عنوانه:المارات - امارة دبي - الرب�صاء الثانية - بردبي - دبي - مبنى فيا رقم 26 الرب�صا 2 دبي
املطلوب اإعانهما :  1- نويد ح�صن حممد طيب 2- الب�صارة ملقاولت البناء �س.ذ.م.م  -  �صفتهما : مدعي 

عليهما 
مو�صوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة باخراج املدعي من الرخ�صة الذي ميتلك 
ح�صة بن�صبة 51% مببلغ )153000( درهم من ال�صركة والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  - وحددت 
لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2022/11/23  ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

تغيري ا�سـم / رحمه فايز هادي �سامل املحرمي 
املحرمي(  �صامل  هادي  فايز  )رحمه  املواطنة  تقدمت 
بطلب اىل ق�صم التوثيق - اأبوظبي بتغير ا�صمها من 

)رحمه( اىل)�صامة(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خال 

العان ن�صر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ض ق�سم التوثيق العام  

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

تغيري ا�سـم / ال�سيدحممد ال�سيدعبداهلل ال�سيدح�سني املطوع 
تقدم املواطن )ال�صيدحممد ال�صيدعبداهلل ال�صيدح�صني 
بتغير  اأبوظبي   - التوثيق   ق�صم  اىل  بطلب  املطوع( 

ا�صمه من )ال�صيدحممد( اىل)حممد(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خال 

العان ن�صر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ض ق�سم التوثيق العام  

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:136/2022/39 جتاري م�سارف كلي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410

والثانية  ع��ل��ي��ه��م��ا الوىل  امل���دع���ي  ب���ني  امل�����ربم  ال��ت�����ص��رف  ون���ف���اذ  ب���ع���دم  امل��ط��ال��ب��ة   : ال����دع����وى  م���و����ص���وع 
نفاذ احلكم رقم 2020/279 جتاري كلي وعدم العتداء  املدعيان وبعدم  ب��ت��اري��خ:2017/11/22 يف مواجهة 

به يف مواجهتهما. 
املدعي:بنك امل�صرق - �صركة م�صاهمة عامة - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �صارع ام هرير 1 - مبنى بناية الزمردة - �صقة الطابق 
اخلام�س 53b خمترب دبي املركزي

املطلوب اإعانه:  1- �صركة فال للبرتول املحدودة  -  �صفته : مدعي عليه 
املدعي  امل��ربم بني  الت�صرف  املطالبة بعدم ونفاذ  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��ان  مو�صوع 
عليهما الوىل والثانية بتاريخ:2017/11/22 يف مواجهة املدعيان وبعدم نفاذ احلكم رقم 2020/279 جتاري 
كلي وعدم الإعتداد به يف مواجهتهما - وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2022/11/21  ال�صاعة 09.00 
�س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13700 بتاريخ 2022/11/17 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف التنفيذ رقم  665/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
2019/213 عقاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )30568955.10 درهم(  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 

�صاما للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:را�صد �صلطان را�صد �صلطان الكيتوب النعيمي 

عنوانه :دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج �صعيد 2 - الطابق اخلام�س - مكتب 501 
املطلوب اإعانه : اأبوبكر حممد را�صد احمد اأمري 

shaikha.advo@gmail.com - 0547420980 - عنوانه :يعلن على وكيله القانوين ال�صتاذة �صيخة احمد عبداهلل �صلطان
�صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2022/11/23 املوافق  الربعاء  يوم  يف  :اأن��ه  الإع��ان  مو�صوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خال اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :1- ح�صة )ابوبكر حممد را�صد احمد اأمري( يف ار�س وماعليها من بناء - رقم الر�س 357 
- املنطقة عيال نا�صر - م�صاحة احل�صة 24.07 مرت مربع قيمة احل�صة 636.364 درهم ويباع لعلى عطاء - 2- ح�صة )اأبوبكر حممد را�صد 
احمد اأمري( يف ار�س وماعليها من بناء - رقم الر�س 786 - املنطقة املطينة - م�صاحة احل�صة 770.05 مرت مربع - التقييم 8.499.999 

درهم ويباع لعلى عطاء -  ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

الإعالناتكم يف 

يرجى الت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• العني- وام: 

طحنون  ب��ن  �صعيد  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  م��ع��ايل  زار 
يف   ”2022 للكتاب  العني  “مهرجان  نهيان  اآل 
 20 حتى  ت�صتمر  وال��ت��ي  ع�صرة  الثالثة  ن�صخته 
ال�صيخ  نوفمرب احل��ايل وت��ق��ام حت��ت رع��اي��ة �صمو 
يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون 

منطقة العني

واأكد معاليه اأن املهرجان ي�صهد تطوراً ومتيزاً من 
ن�صخة اإىل اأخرى، ما ر�صخ ح�صوره على الأجندة 
هذه  تنظيم  مب�صتوى  م�صيداً  ال�صنوية،  الثقافية 
والفعاليات  الثقايف  الربنامج  ور�صانة   ، الن�صخة 
العني  اأن م��دي��ن��ة  اإىل  اإط�����اره.. لف��ت��ا  امل��ق��ام��ة يف 
اأه��م م��ن��ارات الثقافة والأ���ص��ال��ة والرتاث  اإح��دى 
تراثية  ومعامل  تاريخ  من  ت�صمه  مبا  الدولة  يف 

وثقافية اأ�صيلة.

وي�صم املهرجان جمموعة متنوعة من الأن�صطة 
على  ال�����ص��وء  ت�صلط  ال��ت��ي  والتفاعلية  الثقافية 
الرتاث الثقايف للدولة وحتفز الإبداع والبتكار. 
ال�صهرة  املعامل  فى  فعالياته  من  العديد  وتقام 
املو�صيقية  ال��ع��رو���س  ت�صمل  و  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف 
ولقاءات  وم�صابقات  الدمى  وعرو�س  وامل�صرحية 
الكتب  وتوقيع  املوهوبني  الأط��ف��ال  م��ع  متنوعة 
والأن�صطة املتنوعة جلميع اأفراد الأ�صرة ، كما مت 

تخ�صي�س ركن لاأطفال ي�صمل ور�س عمل علمية 
جمموعة  اإىل  اإ�صافة  ورقمية  وم�صابقات  وفنية 
التي جتمع بني  وامل�صاريع  الأن�صطة  متنوعة من 

التعلم واملرح.
ال�صعرية  الأم�صيات  من  �صل�صلة  اأي�صا  ويت�صمن 
ال�صاد�صة يف موقع  ال�صاعة  ُتقام يف  التي  اليومية 
مهرجان  زوار  وت�����ص��ح��ب  املويجعي”  “ق�صر 
تاريخية فنية لا�صتمتاع  للكتاب يف رحلة  العني 

تزخر  ال��ذي  العريق  ال�صعري  امل��وروث  بجماليات 
به مدينة العني

ي�صارك يف املهرجان املقام حتت �صعار “العني اأو�صع 
لك من الدار” اأكرث من 130 عار�صاً، ويت�صمن 
ن�صاط،  و200  ث��ق��اف��ي��ة  ن�����دوة   40 م���ن  اأك�����رث 
يف  املهرجان  يت�صمنها  التي  الفعاليات  وتنت�صر 
ع���دد م��ن امل���واق���ع يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني وال��ت��ي ت�صم 
“مكتبة زايد  و  “ا�صتاد ه��زاع بن زايد”  كا من 

حممد  “بيت  و  املويجعي”  “ق�صر  و  املركزية” 
بن خليفة” و “جامعة الإمارات”، كما ت�صت�صيف 
“خزانة  فعالية  العني  مدينة  يف  الت�صوق  مراكز 
اأي���ام امل��ه��رج��ان، وذل��ك يف ك��ل من  طيلة  الكتب” 
اجليمي م��ول، العني م��ول وال��ب��وادي م��ول، عرب 
برنامج مبتكر ي�صمل فعاليات القراءة واملو�صيقى 
خمتلف  من  ال���زوار  جلميع  والريا�صة  والأف���ام 

الأعمار والهتمامات.

�صعيد بن طحنون: مهرجان العني للكتاب ير�ّصخ ح�صوره على االأجندة الثقافية ال�صنوية

•• العني -الفجر:

ي�����ص��ارك ن����ادي ت����راث الإم�������ارات مم��ث��ًا مبركز 
زاي���د ل��ل��درا���ص��ات وال��ب��ح��وث يف م��ه��رج��ان العني 
اأبوظبي  م��رك��ز  ينظمه  ال���ذي   2022 للكتاب 
وال�صياحة  الثقافة  لدائرة  التابع  العربية  للغة 
خال الفرتة من 14 اإىل 20 نوفمرب اجلاري 
يف اإ�صتاد هزاع بن زايد يف مدينة العني.ويحتوي 
ج��ن��اح ال��ن��ادي ع��ل��ى ب��اق��ة وا���ص��ع��ة م��ن العناوين 
امل��ح��ق��ق��ة ودواوي������ن ال�صعر  ال���رتاث���ي���ة، وال��ك��ت��ب 
املو�صوعية،  الإ�����ص����دارات  ع��ن  ف�����ص��ًا  ال��ن��ب��ط��ي، 
الإ�صدارات  اأح���دث  وم��ن  ت���راث،  جملة  واأع����داد 
كتاب  م��وؤخ��را  واأطلقت  ال��ن��ادي  بها  ي�صارك  التى 
»ال�صنع.. قيم وعادات املجتمع الإماراتي«، وكتاب 

ال��ع��ني من  ملدينة  ال��ع��م��راين  التخطيط  »ت��ط��ور 
واق���ع ال��ت��ج��رب��ة«، وك��ت��اب »���ص��ردي��ات م��ن الرتاث 
ال�صفاهي الإماراتي«، وكتاب »عو�صة بنت خليفة 
الإماراتي«،  ال�صعبي  ال�صعر  معجزة  ال�صويدي: 
ومن الدواوين ال�صعرية ديوان »ال�صحاب العذب: 
ال�صيخ  له  املغفور  الوطن  فقيد  رث��اء  يف  ق�صائد 
خليفة بن زايد اآل نهيان«، وديوان ال�صاعر حمد 
ح���ارب ال��ع��م��ي��م��ي، ودي�����وان ال�����ص��اع��رة م���وزة بنت 

جمعة املهري.
مركز  مديرة  املن�صوري  م�صعود  فاطمة  وقالت 
امل�صاركة  ه���ذه  اإن  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ص��ات  زاي����د 
النادي من  متثل فر�صة مهمة لإي�صال نتاجات 
اإىل فئات و�صرائح  الثقافية والرتاثية  العناوين 
جمتمع العني املختلفة، وهي كذلك فر�صة اأهم 

دور  من  النادي  به  ي�صطلع  ما  على  لإطاعهم 
ب���ال���رتاث، وب��اجل��ه��ود املميزة  ب���ارز يف اله��ت��م��ام 
احلفاظ  مفاهيم  تعزيز  �صبيل  يف  يبذلها  التي 
الوطنية  الهوية  على  واملحافظة  ال���رتاث  على 
املن�صوري  املختلفة.واأ�صارت  مقوماتها  وتعزيز 
اإىل اأن النادي ينظم حما�صرة يوم غد اخلمي�س 
امل�صاحب  الثقايف  الربنامج  يف  م�صاركته  �صمن 
العمراين  التخطيط  “تطور  بعنوان  للمعر�س 
يقدمها  التجربة”  واق����ع  م��ن  ال���ع���ني..  مل��دي��ن��ة 
اأم�صية  ينظم  كما  ال�صلماين،  ط��ال  املهند�س 
�صعرية يوم ال�صبت القادم تت�صمن تد�صني ديوان 
�صعرية يف ق�صائد  وق��راءات  العذب”  “ال�صحاب 
ال���دي���وان ي��ق��دم��ه��ا ال�����ص��اع��ر ���ص��ع��ي��د ب���ن غما�س 

الرا�صدي وال�صاعرة مرمي النقبي.

•• العني - الفجر

افتتح ال�صيخ �صامل بن م�صلم بن حم العامري 
م��دي��ر ع���ام م���دار����س ب���ن ح���م م��ع��ر���س الكتاب 
ال�صيخ  وق��ام  العني  املتحدة يف مدينة  باملدر�صة 
�صامل بن حم بجولة يف اأرجاء املعر�س، يرافقه 
الأ�صتاذ نبيل الفرا م�صرف عام مدار�س بن حم 
املتحدة  املدر�صة  مديرة  عمر  �صام  والدكتورة 
�صرح  اإىل  وا�صتمع  املختلفة  اأق�صامه  تفقد  ث��م 
اأدبية  وم�����ص��ارك��ات  ك��ت��ب  م��ن  ي�صمه  مل��ا  ك��ام��ل 

باللغتني العربي والإجنليزية .
وقال ال�صيخ �صامل بن حم: ياأتي افتتاح معر�س 

الكتاب يف املدر�صة املتحدة تعزيزاً للجهود التي 
تقوم بها احلكومة الر�صيدة حيث تويل الإمارات 
قارئة  اأجيال  لإن�صاء  بالقراءة،  كبراً  اهتماماً 
تعزز مكانة الدولة الرائدة يف �صناعة املحتوى 

وتر�صيخ الثقافة واملعرفة .
وت��اب��ع ب��ن ح��م: وم��ن��ذ اأي���ام �صهدت اإم����ارة دبي 
بتحدي  البكور  ���ص��ام  ال�صورية  الطفلة  تتويج 
ال��ق��راءة العربي اأح��د اأه��م امل��ب��ادرات التي تهتم 
ب��ال��ق��راءة وال���ق���راء ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ع��امل مما 
يوؤكد هذه اجلهود اجلبارة التي تبذلها القيادة 
فقط  لي�س  ال��ق��راءة  اأهمية  لرت�صيخ  الر�صيدة 
الوطن  م�صتوى  على  بل  الدولة  م�صتوى  على 

العربي والعامل بالإ�صافة اإىل تخ�صي�س “�صهر 
تن�صط  ح��ي��ث  ع���ام  ك��ل  يف  للقراءة”  الإم������ارات 
جميع املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية واخلا�صة 

بفعاليات توعوية لأهمية القراءة .
واأك�����دت م��دي��ر ع���ام م���دار����س ب���ن ح���م ع��ل��ى اأن 
ل��ل��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع، وهي  ق���وة حقيقية  ال���ق���راءة 
التفاعل  اأمة ناه�صة قادرة على  الطريق لبناء 
ينتج عنها من  مل��ا  امل��ت�����ص��ارع��ة  امل�����ص��ت��ج��دات  م��ع 
واملعارف  النافعة  اجل��دي��دة  املعلومات  اكت�صاب 
ال��ف��ري��دة ال��ن��ا���ص��ع��ة ال��ت��ي م���ن خ��ال��ه��ا يتنور 
العقل بنور العلم النافع، لي�صبح كال�صمعة التي 
ت�صيء ل�صاحبها الطريق يف الظام الدام�س .

نادي تراث االإمارات ي�صارك 
يف مهرجان العني للكتاب 2022

افتتاح معر�ش الكتاب باملدر�صة 
املتحدة يف العني

•• جاكرتا-الفجر:

ت��ّراأ���ص��ت ال�����ص��ي��خ��ة ب����دور ب��ن��ت ���ص��ل��ط��ان ال��ق��ا���ص��م��ي، رئي�صة 
رئي�صية، نظمها  للنا�صرين، جل�صة حوارية  الدويل  الحتاد 
دورته  فعاليات  �صمن  النا�صرين”،  ال���دويل  “الكونغر�س 
ال��ع��ا���ص��م��ة الإن��دون��ي�����ص��ي��ة جاكرتا  ال��ث��ال��ث��ة وال��ث��اث��ني، يف 
جمال  يف  ال��رائ��دات  الن�صاء   :)PublisHer(« بعنوان: 

الن�صر«.
املتخ�ص�صات  امل��ت��ح��دث��ات  م��ن  ن��خ��ب��ة  اجل��ل�����ص��ة  و����ص���ارك يف 
بو�صبانيجارا،  ب��اف��ي��ت��ا  ف���ري���زا  وه����ّن  ال��ن�����ص��ر،  ���ص��ن��اع��ة  يف 
»Simpul« يف  وم���دي���رة جم��م��وع��ة  امل�����ص��ارك��ة  �����ص��ة  امل��وؤ���صِّ
اإدارة  جمل�س  ع�صو  ب��اك��وود،  وي�صت  ولت��وي��ا  اإندوني�صيا؛ 
�صناعة  ل�”احتاد  ال�صابقة  والرئي�صة   »PublisHer«
الن�صر  م��دي��رة  ب���راف���ني،  وف��اف��ي��ا  ج��ام��اي��ك��ا؛  يف  الكتاب” 

التنفيذية لدى »Cogna/Saber« يف الربازيل.
القا�صمي يف حديثها خال اجلل�صة،  ال�صيخة بدور  واأك��ّدت 
التي يديرها جمل�س يتكّون   ،»PublisHer« اأن مبادرة 
التي  التحديات  لتجاوز  اأطلقتها  الن�صاء،  من  اأع�صائه  كل 
اجلغرافية  اأو  الثقافية  التحديات  �صواء  كنا�صرة،  واجهتها 
التي تعيق امل�صاواة بني اجلن�صني واإدماج الن�صاء يف �صناعة 
ال��ن�����ص��ر، وزي����ادة ت��ق��دي��ر ال��ن��ت��اج الأدب����ي ل��ل��م��راأة، والرتقاء 

باملمار�صات لتمكني الن�صاء من دخول هذا املجال.
وت��ن��اول��ت اجل��ل�����ص��ة ال���ت���اأث���رات امل��ب��ا���ص��رة ل��ظ��روف ال�صوق 
املعا�صرة على الن�صاء يف قطاع الن�صر، بالإ�صافة اإىل الآثار 
الدميوغرافية  والتغيرات  كوفيد-19  جلائحة  ال�صلبية 
على حتقيق الإدماج والتنوع الأدبي للن�صاء يف جمال الن�صر 
ب�صبب  الن�صر  اإي���رادات  �صهدته  ال��ذي  وال��رتاج��ع  والتاأليف، 
�صلوك  يف  وال��ت��غ��رات  والت�صخم  العملة  قيمة  انخفا�س 

امل�صتهلكني.
وحتدثت ال�صيخة بدور عن املبادرات العديدة التي اأطلقها 
اإىل  م�صرة  الن�صاء،  لدعم  للنا�صرين”  ال��دويل  “الحتاد 
اأن جلنة الن�صر وحمو الأمية التابعة لاحتاد، عملت على 
والإدماج  للتنوع  اأدوات  وجمموعة  ملهمة  خطط  تطوير 
الدقيق  غر  التعريف  ومنها  ال�صعوبات،  مواجهة  بهدف 
لإعداد  م�صرتكة  معاير  اإىل  والفتقار  والإدم����اج،  للتنوع 

التقارير، وال�صعوبات يف بناء الدعم التنظيمي.
اإىل  ت�صعى  املقرتحة  ال��ربام��ج  ه��ذه  مثل  اأن  على  و���ص��ّددت 
تعزيز فر�س العمل للن�صاء وتوفر منابر لهّن للتعبر عن 

وتوفر  اجلن�صني،  بني  التنوع  رواد  جهود  ودع��م  اأنف�صهن، 
الن�صاء  مزيد من  لإلهام  الوظيفية  امل�صارات  عن  معلومات 

لان�صمام اإىل قطاع الن�صر.
واأك������دت ال�����ص��ي��خ��ة ب����دور ال��ق��ا���ص��م��ي لأع�������ص���اء ال���وف���د على 
اأن  اإىل  م�����ص��رة  للنا�صرين”،  ال�����دويل  “الحتاد  ج��ه��ود 
�صناعة  يف  وال�صمول  “التنوع  اأطلقت   »PublisHer«

الن�صر” ا�صتجابة لتلك اجلهود، حيث يعد الدليل جمموعة 
اأكرث  ت�صبح  لكي  الن�صر  �صركات  لدعم  ت�صخي�صية  اأدوات 
ت�صهيل  على   »PublisHer« وحر�صت  و�صموًل،  تنوعاً 
الر�صمي  ت��وف��ره على موقعها  م��ن خ��ال  اإل��ي��ه  ال��و���ص��ول 
https://womeninpublishing.org/

./about

خالل جل�صة حوارية ناق�صت التحديات التي تعيق اإ�صراك املراأة يف جمال الن�صر 

ات لدعم الن�صاء الرائدات �صمن  بدور القا�صمي تدعو اإىل توفري من�صّ
قطاع الن�صر يف الكونغر�ش الدويل للنا�صرين باإندوني�صيا
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يتناول الأغنية التي ترافق كل فيلم

The Sound of 007...وثائقي 
عن تاريخ جيم�ش بوند املو�صيقي

بثت �صبكة اأمازون برامي، اأخراً، الفيلم 
 The Sound املو�صيقي  ال��وث��ائ��ق��ي 
of 007، الذي كما يت�صح من العنوان، 
املقطوعة  ت����اري����خ  اإىل  ف���ي���ه  ن���ت���ع���رف 
امل��و���ص��ي��ق��ّي��ة ال�����ص��ه��رة، وم��وؤل��ف��ه��ا جون 
الذي و�صع   ،)2011  - باري )1933 
كونه  بوند،  لأفام  املو�صيقّية  اخلريطة 
فيلماً  ل�14  الت�صويرية  املو�صيقى  األ��ف 
عبقريته  اأوج  وب��ل��غ   ،Dr. No ب��ع��د 
 Gold ف��ي��ل��م  م��و���ص��ي��ق��ى  واإت���ق���ان���ه يف 
1964. ميزج  عام  ال�صادر   ،Finger
مو�صيقّية  ع��ن��ا���ص��ر  الأخ������رة  يف  ب����اري 
خم��ت��ل��ف��ة )ج������از، ب����ل����وز... اإل������خ( دخلت 
التاريخ، واملخيلة اجلمعّية لع�صاق بوند. 
ترافق  التي  الأغ��ن��ي��ة  الوثائقي  يتناول 
الفنان،  يناله  �صرفاً  بو�صفها  فيلم،  كل 
لواحد  اأغنية  لتاأليف  دعوته  تتم  اأن  اأي 
اأف��ام جيم�س بوند، كما ح�صل مع  من 
"غولدن  اأغنية  اأدت  التي  با�صي  �صريل 
فينغر"، مروراً بنان�صي �صيناترا، ولوي�س 
اأرم�صرتونغ، وبول مكارتني، حتى مادونا 
اآيل�س  وبيلي  باأديل،  انتهاًء  وتينا ترنر، 
التي دعيت لإجناز اأغنية اجلزء الأخر 

العام املا�صي مع امللحن هانز زمير.
يف  ال���ت���ن���وع  اأن  اإىل  ال���وث���ائ���ق���ي  ي�����ص��ر 
تغرات  يعك�س  واملو�صيقيني،  امل��وؤل��ف��ني 
الثقافة  عن  تك�صف  اأغنية  فكل  الع�صر، 
ك���ل ع���ام ي�صدر  امل��ن��ت�����ص��رة يف  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 

الأغ��ن��ي��ة، اختزال  وك���اأن ه��ذه  فيه فيلم. 
بالإ�صافة  الرائجة،  املو�صيقية  لاأ�صكال 
مبا�صرة،  رائجة  اأغنية  اإىل  حتولها  اإىل 
لي�س فقط ب�صبب من يوؤديها، بل كونها 
ترتبط بالفيلم نف�صه، فاجلمهور ينتظر 
امل���راف���ق���ة، كونها  والأغ���ن���ي���ة  امل��و���ص��ي��ق��ى 
اإنتاجه  اإع��ادة  اأو  الفيلم  لقراءة  حماولة 
اأن يذكر  اأغنية لها �صرط واح��د، هو  يف 
ا�صم الفيلم �صمنها، ما حّولها اإىل حتد 
يعني  ل  ه��ذا  لكن  امل��غ��ن��ني.  م��ن  للكثر 
اأيقونات،  اإىل  حتولت  الأغ��ن��ي��ات  ك��ل  اأن 
 Die اأو  لأدي�������ل،   Skyfall ك��ح��ال��ة 
بع�صها  مل��ادون��ا،   Another Day
يف  وغ��اب  الكافية  ال�صهرة  اإىل  ي�صل  مل 

م�صاحات الن�صيان. 
الأغنيات  ح��ول  اجل���دل  الوثائقي  يثر 
نف�صها، وبع�س الإ�صكاليات التي �صببتها، 
ح�صل  كما  الإنتاج،  �صركة  مع  خ�صو�صاً 
 Diamonds are اأغ����ن����ي����ة  م����ع 
�صريل  اأي�صاً  اأدت��ه��ا  التي   forever
املعاين  ع��ن  الفيلم  لنا  ويك�صف  ب��ا���ص��ي. 
هذا  تاأليفها.  واأ�صلوب  وراءه���ا،  اخلفية 
عن  ل��ن��ا  يك�صف  الأغ�����اين،  وراء  ال��ب��ح��ث 
عاقة كل فنان مع حكاية جيم�س بوند، 
وال�صعي اإىل حماكاتها عرب اأغنية، ت�صكل 
واأحجية  للفيلم،  ُم�صفراً  اخ��ت��زاًل  كلها 
مي��ك��ن ل��ل��م�����ص��ت��م��ع��ني ال��ع��م��ل ع��ل��ى فك 
رم���وزه���ا، واإ����ص���اف���ة ط��ب��ق��ة ج���دي���دة من 

املعنى اإىل الفيلم. 
بوند،  جيم�س  ملو�صيقى  الوثائقي  ي��وؤرخ 
توظيفها  وكيفية  �صناعتها،  واأ���ص��ل��وب 
�صمن ال�صياق الدرامي، وهذا ما يتحدث 
عنه هانز زمير مطوًل، وكيف عمد اإىل 
ج��ع��ل م��وت��ي��ف��ات ال��ل��ح��ن ال�����ص��ه��ر متتد 
من معانيه.  لت�صكل جزءاً  الفيلم  طوال 
الت�صويرية  املو�صيقى  العاقة بني  هذه 
والأغنية التي ت�صتقل لحقاً عن الفيلم 
رواج  ب��داي��ة  وتك�صف  ل��اه��ت��م��ام،  م��ث��رة 
واحدة  بو�صفها  ب��ون��د،  جيم�س  �صل�صلة 
من اأقدم �صا�صل الأفام التي ما زالت 
م��رة يطرح  كل  يف  عاملياً  الآن حدثاً  اإىل 
هي  ال��وق��ت،  ذات  يف  ج��دي��د.  فيلم  فيها 
ال��ت��ي تقع على  امل�����ص��وؤول��ي��ة  ع��ام��ة على 
واملوؤدين،  وامللحنني  املو�صيقيني  ع��ات��ق 
م�صرتهم  يف  مهّمة  خطوة  اأم��ام  كونهم 
املهنّية. جتدر الإ�صارة اإىل اأن بث الفيلم 
ال�����ص��ت��ني لعر�س  ال���ذك���رى  ت���راف���ق م���ع 
 Dr. ونق�صد  ب��ون��د،  جيم�س  فيلم  اأول 
No، وتلوح �صمنه ت�صاوؤلت عن الفيلم 
بعد  ب��ون��د  دور  �صيلعب  فيمن  اجل��دي��د، 
بعد،  حت�صم  مل  التكهنات  ك��ري��غ؟  دان��ي��ل 
واحد  األبا  اإدري�����س  الربيطاين  اأن  علماً 
اأب���رز املر�صحني. وه��ن��اك م��ن ي�صر  م��ن 
اإىل اأنها قد تكون امراأة. كذلك، ل نعلم 
من �صيكون املخرج، والأهم، من �صيوؤدي 

اأغنية الفيلم؟

ت�صتعد النجمة العاملية اأديل لإقامة حفلها املرتقب 
اتبع  املو�صيقية،  حفلتها  وقبل  فيجا�س،  ل���س  يف 
منظمو احلدث اإجراءات �صارمة حلماية �صوتها، 
حيث يقال اإن املغنية احلائزة على جائزة جرامي 
دولر  األ��ف   776 بقيمة  تكنولوجيا  �صت�صتخدم 
حلماية �صوتها خال حفل فيجا�س، ح�صبما ذكر 

 .geo.tv. موقع
واأديل 34 عاًما التي اأجلت حفلها يف الكولو�صيوم 
يف ق�صر قي�صر يف يناير قبل 24 �صاعة فقط من 

ليلة الفتتاح ب�صبب Covid-19، �صتنزل على 
خ�صبة امل�صرح يوم اجلمعة، 18 نوفمرب ل�صل�صلة 

حفات ت�صتمر ثاثة اأ�صهر.
واأف��ادت الأنباء اأن موقع The Sin City قد 
"اأف�صل  لها  "معقد" ي�صمن  نظام  برتكيب  قام 

هواء ممكن" اأثناء غنائها.
تقنية  ب��رتك��ي��ب   Caesars Palace وق����ام 
"فقاعة"  اإ�صرتليني  األ���ف   400 بقيمة  خا�صة 

خلف الكوالي�س حلماية �صوت النجم ال�صهر.

 قال م�صدر ل� The Mirror، "يعمل النظام 
من خال اجلمع بني مزيات الرطوبة ووحدات 
التربيد  وم��راوح  امل��اء  جزيئات  وت�صتيت  التنقية 
الهواء حول  هذا  توجيه  ثم  التح�صر  يف غرفة 
على  اأدي���ل  �صتح�صل  ت�����وؤدي..اي  عندما  املرحلة 

اأف�صل هواء ممكن حلماية �صوتها".
2011، احتاجت  اأن��ه يف ع��ام   واجل��دي��ر بالذكر 
اأحبالها  ا�صابة يف  اإىل عملية جراحية بعد  اأدي��ل 

ال�صوتية.

الن�صائية  "البطولت  اإن جملة  اإمييلي بانت  العاملية  املمثلة  اأكدت 
اأثناء ح�صولها  "اأ�صواأ جملة على الإطاق"، وذلك  القوية" هي 
وقالت  اجل��دي��دة،  ال�صيناريوهات  م��ن  جمموعة  على 
بانت خال اآخر حواراتها "اأنا اأف�صل ال�صخ�صيات 
"ذات ال�صر" واأكره ال�صتعارات حول الأنوثة"، وفقا 

."nme" للتقرير الذى ن�صر عل موقع
م�صل�صل  يف  اجل��دي��د  دوره���ا  ب��ان��ت  ناق�صت  حيث 
دور  ف��ي��ه  ت��ل��ع��ب  ال�����ذي   ،  The English
 Lady Cornelia Locke الأر�صتقراطية
، وقالت ل�صحيفة The Telegraph: "اأحب 
واأحببت  �صر،  لديها  التى  الغام�صة،  ال�صخ�صيات 
اأ�صواأ  ومن  وبراءتها،  واأملها،  كورنيليا،  �صخ�صية 
ف��ى قراءة  اب���داأ  ه��و عندما  بالن�صبة ىل  الأ���ص��ي��اء 
�صيناريو ل� عمل جديد، واأجد كلمة " بطلة قوية 
انتهت  العمل  رحلة  تكون  اللحظة  "، ومن هذه 

بالن�صبة ىل، واأ�صعر باململ جتاه".
الأدوار  "هذه  ق��ائ��ل��ة   حديثها  ب��ان��ت  وت��اب��ع��ت 
م��ك��ت��وب��ة ب���� ���ص��ك��ل غ���ر ح��ق��ي��ق��ى، ح��ي��ث تق�صي 
ال��ب��ط��ل��ة ك���ل ال���وق���ت يف ال��ت�����ص��رف ب��ق��وة وقول 
اإثارة  اأك��رث  كانت  كورنيليا  اأن  األ  �صعبة،  اأ�صياء 

للده�صة".
 واأنهت بانت حديثها قائلة"اأن كورنيليا �صخ�صية 
ل  ق��وة  يجعلها  وه��ذا  �صاذجة  تكون  اأن  دون  بريئة 
اإي��ل��ي م��ن �صمته  ت��ذه��ل  اأن��ه��ا  ب��ه��ا، ح��ي��ث  ي�صتهان 
وت�صبح خافاتهما غر ذات �صلة لأنهما يحتاجان 
احلياة،  ق��ي��د  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ق��اء  ال��ب��ع�����س  بع�صهما  اإىل 

اعتقدت اأن ذلك كان رائًعا جًدا ".

حلماية �صوتها اأثناء حفلها

بـ 776 األف دوالر.. اأديل ت�صتخدم 
تقنية »باهظة الثمن«

اإمييلي بالنت: اأكره 
جملة البطوالت 
الن�صائية القوية 

واأ�صعر بامللل ب�صببها

ل نبالغ اإن قلنا اإّن املو�صيقى الت�صويرية اخلا�صة ب�صل�صلة اأفالم جيم�ض بوند، هي الأ�صهر عامليًا. النوتات التي رافقت حكايات اإيان فالمنغ 
ما زالت حترك املخيلة، منذ Dr. No عام 1962، حتى No Time To Die الذي �صدر العام املا�صي. 25 فيلمًا رافقتها ذات املقطوعة 

بتنويعات خمتلفة، كلها متهد حل�صوره، ونق�صد هنا، خادم ملكة بريطانيا، اآ�صر قلوب الن�صاء، العميل الذي ل ميوت؛ بوند، جيم�ض بوند.



درا�صة: هرمون التوتر موؤ�صر 
لالإ�صابة مبر�ش كوفيد طويل االأمد

اأفادت درا�صة تدعم البحوث حول كوفيد طويل الأمد، باأن الكورتيزول اأو 
ما يعرف بهرمون التوتر قد يكون اللغز يف ظاهرة كوفيد الطويل، حيث 

يعاين بع�س الأ�صخا�س من اأعرا�س الفرو�س لأ�صهر بعد ال�صفاء.
حالة  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  الأ�صخا�س  اأن  ييل  جامعة  يف  الباحثون  ووج��د 
الكورتيزول  "كوفيد طويل" ينتجون حوايل ن�صف كمية  اعتبارها  ميكن 
التي يتم فرزها عند الأ�صحاء. مل يتم العثور بعد على الرابط الدقيق بني 
الكورتيزول و كوفيد طويل الأم��د، لكن نتائج جامعة ييل ميكن اأن تفتح 

الباب لتف�صر فر�صية جديدة ملا ي�صبب املر�س الغام�س.
باأن   )CDC( منها  وال��وق��اي��ة  الأم��را���س  على  ال�صيطرة  م��راك��ز  اأف���ادت 
اأ�صكال  اأح��د  من  يعانون  الأمريكيني  البالغني  من  باملائة  ثمانية  ح��وايل 
كوفيد الطويل. جمع الباحثون الذين اأتيحت نتائجهم قبل الطباعة عرب 
الإنرتنت ومراجعة الأقران املعلقة بيانات من 215 �صخ�صا، من بني تلك 
املجموعة، كان لدى 99 حالة اإ�صابة بكوفيد طويل الأمد و 40 مل ت�صجل 
اإ�صاباتهم ب كوفيد 19، بينما تعافى ال� 76 الآخرون من الفرو�س دون 
م�صاعفات طويلة الأمد. ت�صمل الأعرا�س الأكرث �صيوعا التي عانى منها 
مر�صى كوفيد طويل الأمد �صباب الدماغ والتعب وم�صاكل اجلهاز الع�صبي، 
و مت اأخذ عينات دم من كل م�صارك وقيا�س م�صتويات الكورتيزول التي مت 
العثور عليها. والكورتيزول هو هرمون التوتر الرئي�صي يف اجل�صم، ين�صط 

يف الغدد الكظرية املوجودة حول الكلى وينت�صر يف جميع اأنحاء اجل�صم.
مبجرد اكت�صاف كمية كافية من الهرمون يف جمرى دم ال�صخ�س، ينتقل 
الدماغ اإىل حالة تاأهب ق�صوى، مما يوؤدي اإىل ال�صعور الذي نعرفه با�صم 
"التوتر". مت ربط م�صتويات الكورتيزول املنخف�صة مبتازمة التعب املزمن 
اأعرا�س  اأب��رز  اأح��د  اأي�صا  والتعب هو  املا�صي،  اأخ��رى مماثلة يف  واأم��را���س 
مر�س كوفيد الطويل. ولحظ فريق البحث بجامعة ييل اأن بع�س مر�صى 
كوفيد لفرتة طويلة الذين عوجلوا من خال زيادة م�صتويات الكورتيزول 

لديهم اأظهروا بع�س التح�صن.

طبيبة تك�صف طريقة لكبح الرغبة بتناول �صيء حلو اأو دهني
اأعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا، اأخ�صائية الغدد ال�صماء، اأن امل�صاعر ال�صلبية 

ميكن اأن تثر رغبة ل ميكن التحكم بها لتناول �صيء حلو اأو دهني.
وت�صر الأخ�صائية، يف مقابلة مع راديو "�صبوتنيك"، اإىل اأن الإن�صان عادة 
ياأكل �صيئا ما عندما ي�صعر باجلوع. واأحيانا ياأكل من اأجل احل�صول على 
م�صاعر اإيجابية. ولكن لاأ�صف يف هذه احلالة يختار الإن�صان عادة اأطعمة 
ي�صعر  نف�صي،  توتر  حالة  يف  الإن�صان  يكون  "عندما  وتقول،  �صحية.  غر 
باحلاجة اإىل م�صاعر اإيجابية. ولكي يح�صل على هذه امل�صاعر ينجذب اإىل 
الطعام. ولكن ل اأحد منهم يف هذه احلالة ينجذب نحو بروكلي اأو ما �صابه، 

بل نحو احللويات والأطعمة الدهنية. وهذا مرتبط بامل�صاعر".
من  بل  الرغبة،  لهذه  الر�صوخ  بعدم  احلالة  ه��ذه  يف  الأخ�صائية  وتن�صح 
الأف�صل �صرب كوب من املاء، فقد ي�صاعد على كبح الرغبة بتناول احللوى 
الإجهاد،  "اأكل"  يف  الإن�صان  ا�صتمر  اإذا  لأن��ه  وت�صيف،  الدهني.  والطعام 

ف�صوف يزداد وزنه وي�صاب باأمرا�س خمتلفة.

هل تت�صابه الأيائل يف كل انحاء العامل؟ 
لآخر  مكان  تختلف من  العامل  انحاء  �صتى  تعي�س يف  التى  الأيائل  ل 
�صبيل  ا�صم وعلى  اي�صاَ واحلجم ويحمل كل منها  ال�صكل  وتختلف يف 
اجلنوبية،  امريكا  يف  والبودو  كالربوكيت  احلجم  �صغر  منها  املثال 
ذك����ور الأي���ائ���ل ك��ل��ه��ا حت��م��ل ق��رون��ا م��اع��دا غ����زال امل�����ص��ك وغ����زال املاء 
وهكذا   .. متاماً  كالذكور  قروناً  حتمل  الكاريبو  ايائل  ان��اث  ال�صيني، 

جند الأختاف. 
متى ملع اإ�صم اين�صتاين؟ 

من  ع�صر  ال�صاد�صه  يف  اين�صتاين  ال��ربت  ك��ان  حينما   1905 �صنه  يف 
عمره ظهرت له اربع مقالت يف احدى املجات الأملانيه تعر�س بع�س 
اآرائه الهامة والتى كان من بينها نظرية الن�صبيه و�صرعان ما جعلته 

تلك الآراء من امل�صهورين. 
اإين يوجد �صهل ما بني النهرين؟

البحر ميتد نهري دجلة والفرات عرب �صهل خ�صيب  اإىل  يف الطريق 
عري�س كان يعرف قدمياً با�صم بابل، وهو تلك املنطة التى يطلق عليها 

ما بني النهرين. 

.  1747 عام  ليند  جيم�س  الدكتور  هو   C فيتامني  • مكت�صف 
.  1920 عام  كومل  ماك  الدكتور  هو   D فيتامني  • مكت�صف 

 . م   . ق   3700 �صنة  الأكرب  الهرم  خوفو  • بنى 
. كم   7300 العظيم  ال�صني  �صور  طول  • يبلغ 

. ال�صفر  حتت  درجة   120 و  ال�صفر  فوق  درجة   150 بني  ما  القمر  �صطح  فوق  احلرارة  درجة  • تبلغ 
. النرتنت  خمرتع  هو  روك  كاين  الأمريكى  املخرتع  اأن  تعلم  • هل 

. الواحدة  الدقيقة  فى  دقات   9 احلوت  قلب  دقات  عدد  • يبلغ 
ا�صماعيل بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  احلقيقى  ا�صمه  البخارى  الإمام  اأن  تعلم  • هل 

ولد عام 194 ه� . 
بال�صعب  امتاء  البحار  اأكرث  الأحمر فهو  البحر  اأما  املتو�صط  البحر  ي�صتخرج من  املرجان  اأن  تعلم  • هل 

املرجانية و يوجد من املرجان ثاثة اأنواع هي الأحمر و الأ�صود و الأ�صفر.
. الإن�صان  وزن  % من   5 ميثل  والدم  اإن�صان  اأى  وزن  % من   15 ميثل  العظم  اأن  تعلم  • هل 

الثعلب واخلراف 
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فوائد البابريكا
)اأ(  فيتامني  على  البابريكا  حت��وي 
بالإ�صافة للبيتا كاروتينات، واملفيدان 
ل�صحة العني، لذلك فهي تخفف من 
ال�صم�س ال�صارة املحتملة،  اأ�صعة  اأثار 
ال��ل��ي��ل��ي��ة، وكذلك  ال���روؤي���ة  وحت�����ص��ن 
حت��م��ي��ه��ا م���ن الأم�����را������س ال���ت���ي قد 

حتدث مع تقدم العمر.
اح����ت����وائ����ه����ا ع����ل����ى ع���ن�������ص���ر ال����زن����ك 

وم�صادات الأك�صدة، اأي�صا يك�صبها خوا�س حت�صن من �صحة اجللد، وتعزز 
ويخفف  الب�صرة  خايا  يجدد  فهو  ولذلك  الب�صرة،  يف  الكولجني  اإن��ت��اج 
الغذائية،  بالألياف  غنية  بالعمر.  التقدم  ومظاهر  ال�صيخوخة  عامات 
وا�صطرابات  كالغازات  اله�صم  تفيد يف عاج م�صاكل جهاز  وبالتايل فهي 

املعدة.
مفيدة للقلب، اإذ تن�صط الدورة الدموية وتخف�س م�صتويات الكول�صرتول 

ال�صار. عاج اآلم الأ�صنان، والتهاب املفا�صل، وتقوية العظام.
حت�صني جودة النوم، ونخفف الإ�صابة من بع�س الأمرا�س الع�صبية، مثا 

الزهامير.
املاريا واحلمى، كذلك تطبق على  ا: كعاج  اأي�صً اأخرى  ا�صتخدامات  لها 

اجللد لتخفيف اأمل القوباء املنطقية )الهرب�س النطاقي(.

ح�صر الثعلب اإىل مكان مبيت اخلراف واخذ يدور حول املكان حتى ملحه اخلروف الكبر ف�صرخ فيه وقال ماذا 
تريد ايها الثعلب اغرب عن وجهي وال نطحتك.. فجل�س الثعلب على خلفيته وقال متلعثما حزينا .. جئت 
اطلب منك قر�صا بع�س احلبوب او بع�س احل�صائ�س او حتى بع�س الفول فانا مري�س جدا ول ا�صتطيع ال�صيد 
واولدي بيكون يف البيت واأمهم تركت البيت منذ فرتة لعدم ا�صتطاعتي توفر الطعام لهم .. ارجوك اقر�صني 
بع�س ما يوؤكل و�صاأكون �صاكرا لك واعدك باأين �صاأح�صر بنف�صي واطفايل اإىل هنا لعيده لك.. نظر اخلروف 
اليه وقال له اذن انتظر هنا و�صاأذهب واح�صر لكك بع�س الفول.. فقال الثعلب ل تتعب نف�صك ا�صتطيع ان 
ادخل معك واحمل الفول بنف�صي فقال اخلروف وهو يرتاجع بظهره للخلف: ل انتظر �صاعود حال ثم دخل 
اخلروف اإىل بيته وخرج مرة اخرى ومعه عددا ل با�س به من اخلراف التفوا حول الثعلب فجاأة وقال اخلروف 
الثعلب  ايها  اخل��راف  لتاأكل حلم  اتيت  لقد  والفول واحلبوب  تاأكل احل�صائ�س  كاذب لنك ل  للثعلب:  الكبر 
املاكر وها انا اجمع لك اخلراف لتختار منها ما يوؤكل فرد الثعلب مرتعبا خائفا ل ا�صكرك لقد توقفت عن اكل 
اللحوم منذ فرتة وا�صبحت نباتيا لذلك �صاأن�صرف يف احلال، فقال اخلروف اذن لقد ا�صبحت نباتيا ول�صت يف 
حاجة اإىل ا�صنانك القوية وفجاأة نطحه اخلروف نطحه قوية يف فمه وتبعه خروفا اآخر ثم رف�صه رف�صة ل باأ�س 

بها ار�صلته بعيدا بدون ا�صنان فاأطلق �صاقيه للريح وهو يقول بالفعل لقد ا�صبحت نباتيا الآن .. ا�صكركم!. 

اأمرا�س اجلهاز  اأخ�صائي  اإيغور �صريوغني،  اأعلن الطبيب 
اأخطر من احل�صى  اأن احل�صى ال�صغرة يف الكلى  البويل، 
 ،Gazeta.Ru ل�  الأخ�صائي يف حديث  الكبرة. وي�صر 
اإىل اأن الأطباء يتفقون على اأن احل�صى ال�صغرة يف الكلى 
اأكرث خطورة و�صررا من احل�صى الكبرة، لأنه ميكن  هي 
اأن تتحرك من مكانها وت�صد امل�صالك البولية، ما يوؤدي اإىل 

مغ�س كلوي �صديد يتطلب م�صاعدة طبية عاجلة.
وي��ق��ول، "ينت�صر راأي ب��ني اأط��ب��اء اجل��ه��از ال��ب��ويل م��ف��اده - 
اأكرث غ�صبا.  كانت  اأ�صغر  كنت  كلما  الكاب،  مثل  احل�صى 
اأكرث  م�صكات  ت�صبب  اأن  مي��ك��ن  ال�����ص��غ��رة  احل�����ص��وة  لأن 
التي  ب��امل��رج��ان،  ال�صبيهة  ال��ك��ب��رة  م��ن احل�����ص��وة  خ��ط��ورة 
ت�صغل كامل جتويف الكلية، ومل يعد باإمكانها التحرك. اأما 

احل�صوة ال�صغرة فيمكن اأن تنتقل اإىل احلالب وت�صده، ما 
مينع مرور البول اإىل املثانة، وي�صبب مغ�صا كلويا �صديدا".

وي�صر الأخ�صائي، اإىل اأنه قد ل تظهر اأي اأعرا�س لوجود 
احل�����ص��ى يف ال��ك��ل��ى خ���ال ف���رتة ط��وي��ل��ة، ومي��ك��ن اكت�صاف 
وجودها م�صادفة اأثناء الت�صوير باملوجات فوق ال�صوتية اأو 

الأ�صعة املقطعية ب�صبب مر�س اآخر.
تتحرك  ول  كبرة  الكلية  يف  احل�صوة  كانت  اإذا  ل��ه،  ووفًقا 
ول متنع تدفق البول، فقد ل ي�صعر ال�صخ�س بوجودها اأو 

بالأمل واأعرا�س اأخرى على الإطاق.
وجتدر الإ�صارة، اإىل اأن الأطباء حددوا املواد الغذائية الأكرث 
�صررا بالكلى. ويت�صدر امللح قائمة هذه املواد ويليه احلليب 

واملوز والربتقال.

طبيب يك�صف اأخطر اأنواع ح�صى الكلى

راق�صات من بايل لدى و�صولهن قبل احلفل اخلتامي لقمة جمموعة الع�صرين يف نو�صا دوا يف منتجع جزيرة بايل الإندوني�صية )ا ف ب(


