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زيت اخلروع .. لنمو الرمو�ش 
�أفادت جملة Jolie باأن زيت �خلروع يعزز منو �لرمو، ويعمل �أي�ضاً 

على تقوية بنيتها، ما يحد من ت�ضاقطها.
�لزيت  ي��ك��ون  �أن  يجب  �أن���ه  �ملجلة  �أو���ض��ح��ت  ��ضتعماله  كيفية  وع��ن 
�أعو�د  �أو  بفر�ضاة  �لرمو�ش  �أن يو�ضع على  �لبارد، على  على  مع�ضور�ً 
قطنية نظيفة، وتركه طو�ل �لليل ليوؤتي مفعوله �ملرجو، ثم �ضطفه 

يف �ل�ضباح مباء فاتر.
وير�عى ��ضتعماله بني �ضهرين و ثالثة �أ�ضهر للح�ضول على رمو�ش 

طويلة وكثيفة مثل �لدمية �ل�ضاحرة.

درا�صة �صادمة عن األواح الربوتني
�أنها وجبة �ضحية وخفيفة، لكن ما وجدته  ُينظر لها على  غالبا ما 

در��ضة حديثة قد يكون "�ضادما" ب�ضاأن �ألو�ح �لربوتني �ل�ضهرية.
لوحة  يتناولون  �لذين  �إن  "ديلي ميل" �لربيطانية  وقالت �ضحيفة 
بروتني و�حدة كل يوم يعدون "�أكرث عر�ضة لزيادة �لوزن يف غ�ضون 

�أ�ضبوع" مقارنة مع �الأ�ضخا�ش �لذين ال يتناولونها.
"على  �أن��ه  �الأم��ريك��ي��ة،  �أري��زون��ا  والي��ة  �لباحثون، يف جامعة  ويعتقد 
�لرغم من �أن �ألو�ح �لربوتني غالبا ما تكون مغذية و�ضحية، �إال �أنها 

ال ت�ضبع مبا يكفي ملنع �ل�ضخ�ش من تناول �ملزيد يف وقت الحق".
وباتت �ألو�ح �لربوتني تنت�ضر ب�ضكل كبري جد� يف �لواليات �ملتحدة، حيث 
بلغت مبيعاتها هذ� �لعام 6.5 مليار دوالر، وهو �ضعف �ملبلغ �ملحقق 
يف 2014. وحتتوي معظم �ألو�ح �لربوتني على حو�يل 200 �ضعرة 
حر�رية، �أي تقريبا مثل تفاحتني �أو ثالث بي�ضات متو�ضطة �حلجم. 
وتتبع �لباحثون، يف هذه �لدر��ضة، عدد� من �ل�ضباب يف �لع�ضرينيات 
مع  �ملعتاد،  �لغذ�ئي  نظامهم  تناول  منهم  طلب  حيث  عمرهم،  من 
منح بع�ضهم لوحة بروتني و�حدة ملدة �أ�ضبوعني. ووجدت �لدر��ضة �أن 
�الأ�ضخا�ش �لذين تناولو� لوحات �لربوتني �رتفع ��ضتهالكهم �ليومي 
220 �ضعرة حر�رية، بينما ز�دت كتلة  �ل�ضعر�ت �حلر�رية بنحو  من 

�لدهون لديهم مبقد�ر ن�ضف كيلوغر�م خالل �الأ�ضبوع �الأول.

بديل طبيعي للبوتوك�ش يحفز اإنتاج الكوالجني
�لب�ضرة  م�ضاكل  لعالج  �لبوتوكو�ش  حلقن  �لن�ضاء  من  �لعديد  تلجاأ 
وخا�ضة �لتجاعيد و�خليوط �لدقيقة �لتي تظهر مع �لتقدم يف �لعمر، 
ولكن هذه �حلقن ال تخلو من تاأثري�ت �ضلبية عالوة على �أنها مكلفة. 
وحل�ضن �حلظ هناك طريقة �أقل تكلفة حتفز �إنتاج �لكوالجني لدعم 

ن�ضارة �لب�ضرة.
�آالف  �إن��ف��اق  �إىل  �ل�ضيخوخة  ع��الم��ات  �إب��ط��اء  �أو  عك�ش  ي��ح��ت��اج  وال 
باهظة  �لكرميات  تطبيقات  من  �ضاعات  �أو  �حلقن،  على  �ل���دوالر�ت 
�خلطوط  من  للتخل�ش  طبيعية  طريقة  فهناك  �لوجه،  على  �لثمن 

�لدقيقة وعالمات �ل�ضيخوخة وتعترب بدياًل �ضاماًل للبوتوك�ش.
وحتدثت �لدكتورة مرييام �أديبيبي، طبيبة �لتجميل يف عيادة �لتجميل 
فيكتور �آند غارث، ل�ضحيفة �إك�ضربي�ش �لربيطانية عن �ضبب حتول 
�لوخز باالإبر �إىل �لعالج �ملنا�ضب للب�ضرة �ملنحوتة و�ملتوهجة. و�لوخز 
�لكوالجني  يعزز  �لذي  للجمال  �لد�خلي  �الأ�ضلوب  هو  للوجه  باالإبر 
�أني�ضتون  وجني  بالرتو  جوينيث  مثل  مل�ضاهري  مف�ضل  وهو  ب�ضرعة 

وكيم كارد��ضيان على �ضبيل �ملثال ال �حل�ضر.
وينطوي �لعالج على �إدخال عدة �إبر يف �لوجه و�الأذنني، وهو متجذر 
لعدة  �ل��ب�����ض��رة  ���ض��ب��اب  وجت��دي��د  �ل�ضحة  لتعزيز  �ل�ضيني  �ل��ط��ب  يف 

قرون.
جمالية.  الأ�ضباب  ب��االإب��ر  �لوخز  �إىل  �لتجميلي  ب��االإب��ر  �لوخز  ي�ضري 
الإحد�ث  �لدقة  فائقة  �إب��ر  "با�ضتخد�م  مرييام  �لدكتورة  و�أو�ضحت 
يعزز  مم��ا  �الإ���ض��الح،  و�ضع  يف  �جللد  يدخل  للوجه،  دقيقة  �إ���ض��اب��ات 

�الإيال�ضتني و�لكوالجني، ويوؤدي �إىل ب�ضرة �أكرث ثباتاً و�نتفاخاً".
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نظام غذائي حمدد للوقاية من ال�صكري
غ���ذ�ئ���ي منخف�ش  ن��ظ��ام  �ت���ب���اع  �أن  �إىل  ح��دي��ث��ة  ط��ب��ي��ة  در�����ض���ة  ت��و���ض��ل��ت 
ويخف�ش   ،)2( �ل�ضكري  مر�ش  م��ن  �لوقاية  يف  ي�ضاعد  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت، 
ن�ضبة �ل�ضكر يف �لدم لالأ�ضخا�ش �مل�ضابني بد�ء �ل�ضكري و�أولئك �ملعر�ضني 

لالإ�ضابة باملر�ش.
ووفق �لدر��ضة �لتي �أجر�ها باحثون من جامعة "تولني" بوالية لويزيانا 
�الأمريكية، ون�ضرت نتائجها يف جملة "غاما نيتورك �أوبن"، فاإن �الأنظمة 
 ،A1C �ل�ضكري  �لهيموغلوبني  �لكربوهيدر�ت تقلل  �لغذ�ئية منخف�ضة 
و�لذي يعترب موؤ�ضر� مل�ضتويات �ل�ضكر يف �لدم لدى �مل�ضابني بال�ضكري من 

�لنوع 2.
و�ضملت �لدر��ضة م�ضاركني تر�وحت �أعمارهم بني 40 و70 عاما، تر�وحت 
ن�ضبة �ل�ضكر يف �لدم لديهم بني م�ضتويات ما قبل �الإ�ضابة باملر�ش، وتلك 

�ملثالية لظهور �لد�ء، علما باأن �جلميع مل يتناول �أي دو�ء لل�ضكري.
و�أعطي فريق �أغذية حتتوي �أقل من 40 غر�ما من �لكربوهيدر�ت خالل 
�الأ�ضهر �لثالثة �الأوىل، و�أقل من 60 غر�ما لالأ�ضهر �لتالية من 3 �ضهور 

وحتى 6.
نظاما  تتناول  �لتي  وهي  �الأوىل  �ملجموعتني،  �لباحثون فحو�ضات  وق��ارن 
نظامهما  يف  ��ضتمرت  �لتي  و�الأخ���رى  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت،  منخف�ش  غذ�ئيا 
 A1C �ل�ضكري  �لهيموغلوبني  يف  �نخفا�ضا  ووج���دو�  �ل��ع��ادي،  �لغذ�ئي 

بالن�ضبة للمجموعة �الأوىل.
�أن �الأ�ضخا�ش يف جمموعة �لنظام �لغذ�ئي منخف�ش  كذلك وجد �لعلماء 
�لدهون مثلت ما يقرب من  باأن  �أي�ضا، علما  �لوزن  �لكربوهيدر�ت فقدو� 
ن�ضف �ل�ضعر�ت �حلر�رية �لتي يتناولها �الأ�ضخا�ش يف �ملجموعة منخف�ضة 
غري  �أحادية  �ضحية  دهونا  �لغالب  يف  كانت  �لدهون  لكن  �لكربوهيدر�ت، 
�لزيتون  زي���ت  م��ث��ل  �أط��ع��م��ة  يف  م��وج��ودة  م�ضبعة  غ��ري  وم��ت��ع��ددة  م�ضبعة 

و�ملك�ضر�ت.

اإخراج كانييه وي�صت 
من مكتب »�صكيت�صرز« 
من  وي�ضت  كانييه  �ل���ر�ب  مغني  �أُخ�����ِرَج 
لالأحذية  "�ضكيت�ضرز"  ل�ضركة  مكتب 
�ل��ري��ا���ض��ي��ة �ل���ت���ي ع��ل��ل��ت ه����ذ� �الإج�����ر�ء 
بكونه ح�ضر �إليه " دون دعوة"، على ما 
�أو�ضحت يف بيان عن �لو�قعة �لتي تاأتي 
�لتجارية  "�أديد��ش"  عالمة  ف�ضخ  بعد 

�أخري�ً �ضر�كتها مع �لنجم.
و�أو�ضحت "�ضكيت�ضرز" �أن كانييه وي�ضت 
�لذي غريرّ ��ضمه ر�ضمياً �إىل "يي" و�ضل 
�إىل �أحد مكاتبها يف لو�ش �أجنلي�ش "من 
دون �أن يعطي علماً �ضلفاً" مبجيئه و"من 
�أن يي  �إىل  "نظر�ً  و�أ�ضافت  دون دعوة". 
فان  ر من دون �إذن، توىل موظرّ كان ي�ضورّ
�إىل  وزم���الءه  مر�فقته  "�ضكيت�ضرز"  يف 

خارج �ملبنى بعد حمادثة ق�ضرية".
لديها  نية  "ال  �أن  "�ضكيت�ضرز"  و�أك���دت 
و�أ�ضافت  وي�ضت".  م��ع  للعمل  �إط��الق��اً 
�الأخ���رية  ت�ضريحاته  ن�ضتنكر  "نحن 
�ملثرية لالنق�ضام وال نتغا�ضى عن معاد�ة 
�أ�ضكال  م��ن  �آخ���ر  �ضكل  �أي  �أو  �ل�ضامية 

خطاب �لكر�هية".

طبيب يحدد املك�صرات 
املفيدة للقلب واملناعة �ص 23

 1-  �للحوم �حلمر�ء: وهي مفيدة جد� 
�لتي  �الأغ��ن��ام  حل��وم  خ�ضو�ضا  لل�ضحة 

غذيت على �الأع�ضاب �ملفيدة الأن فو�ئدها 
تنتقل  �إىل ج�ضمك عن طريق هذه �للحوم 

ومن �أهم تلك �ملو�د حم�ش �للينيولك �لذي 
�أثبتت �لدر��ضات قدرته على مقاومة �ل�ضرطان، 

 كما �أن هذه �للحوم ت�ضاعد على خف�ش ن�ضبة �لدهون 
و�ل�ضعر�ت �حلر�رية باجل�ضم . 

2  -  �لتو�بل: �لكاري يحتوي على �لكركم  وهو من �أهم 
�أثبتت  وقد  لالأك�ضدة  م�ضاد�ت  الأنها  �ل�ضحية  �لتو�بل 
�ل�ضرطانية  �خل��الي��ا  مقاومة  قدرتها  على  �ل��در����ض��ات 
و�لبنكريا�ش  و�ملبي�ش  �لثدي  ك�ضرطان  �نت�ضارها  ومنع 

ويعمل �أي�ضا على منع وعالج مر�ش  �لزهامير . 
 – �لكركم هو �ملكون �الأ�ضا�ضي للكاري ولكن عند �ل�ضر�ء 

�الأف�ضل �أن �بحث عن �لكركم وحده . 
كالكرنب  �خل�����ض��ر�و�ت  بع�ش  �إىل  �إ���ض��اف��ت��ه   – ميكنك 

و�لقرنبيط . 
مفيد  �لف�ضتق  �أن  �لدر��ضات  �أثبتت  فقد  3  -  �ملك�ضر�ت 
�ل�����ض��ك��ري الأنه  ج���د� لل�ضحة ومي��ن��ع �الإ���ض��اب��ة مب��ر���ش 
يحتوي  الأن���ه  �ل���دم  يف  ن�ضبة  �لكربوهيدر�ت  م��ن  يقلل 
ع��ل��ى ب��روت��ي��ن��ات و�أل���ي���اف وده����ون �أح���ادي���ة غ��ري م�ضبعة 
ت�ضهم يف تقليل ن�ضبة �لكربوهيدر�ت  يف �لدم وتزيد من 

ن�ضبة �لكولي�ضرتول �جليد باجل�ضم �أي�ضا . 
�مل��ك�����ض��ر�ت غري  ����ض���ر�ء  �ل�������ض���ر�ء �ح���ر����ش ع��ل��ى   – عند 

�ململحة . 
ال  كي  بكرثة  �لغذ�ئي  �لنظام  �إىل  �ملك�ضر�ت  ت�ضف   – ال 

تزيد ن�ضبة حرق �ل�ضعر�ت �حلر�رية بج�ضمك
مفيد  �ل�ضباح  يف  و�ح��د  فكوب  �لطاقة  4  -  م�ضروب 
�أن  �لدر��ضات  �أثبتت  كما  حيويتك،  من  يزيد  الأن��ه  جد� 
�أمر��ش  ع��دة  يقيك من  �أك��و�ب  يوميا   5-3 تناول من 
كالنوع �الأول و�لنوع �لثاين من مر�ش �ل�ضكري ومر�ش 

�لزهامير و�ضرطان �لكبد و�لقولون . 

�مل�ضروبات  ه��ذه  ت��ن��اول  يف  �ل��ك��رثة   – ولكن 
يزيد من ن�ضبة تناولك للكفايني مما قد ي�ضيبك باالأرق 

ولذلك �حر�ش على �ختيار  �لنب منزوع �لكفايني . 
يوميا  �أكو�ب   6 �الأقل  على  ي�ضربن  �لالتي  –  �لن�ضاء 

تكن �أقل عر�ضة لالإ�ضابة بارتفاع �ضغط �لدم . 
تقليل  على  تعمل  �لكاملة  ف��احل��ب��وب  5  -  �حلبوب: 
ن�����ض��ب��ة �ل��ك��ول��ي�����ض��رتول يف �ل����دم ب�����ض��ك��ل م��ل��ح��وظ حيث 
حبوب  يف  �الأل����ي����اف  �مل����وج����ودة  �أن  �ل���در�����ض���ات  �أث���ب���ت���ت 

�ل�ضوفان تبطئ من �مت�ضا�ش �لكولي�ضرتول . 
6  -  �ل�ضمك

فال�ضمك مهم الأي نظام غذ�ئي الأنه يحتوي على ن�ضبة 
ي�ضاعد على منع  وهو  ده��ون،  به  ولي�ش  عالية،  بروتني 
�لدم  يف  �لكولي�ضرتول  م�ضتوى  �لقلب  ورفع  �أم��ر����ش 
على  �أي�ضا  الحتو�ئه  �لعظام  وبناء  �ل�ضرطان  ومكافحة 

فيتامني د
         – ��ضرتي �الأ�ضماك �ملجمدة وكذلك �حر�ش على 

غ�ضيلها جيد� قبل طهيها للتخل�ش من �ل�ضوديوم . 
      -7 مكافح �ل�ضرطان )�لربوك�ضيل(: يعد �ملو�د مثل 
ل��ه��ا ر�ئ��ح��ة تت�ضبب يف ع���الج مر�ش  ت��ك��ون  �ل��ربوك�����ض��ل 
جتعل  �لتي  �الآل��ي��ل  م��ادة  ثيو�ضيانات  لوجود  �ل�ضرطان 
�خلاليا �ل�ضرطانية تدمر نف�ضها، ولذلك فتناولها كل 
�الإ���ض��اب��ة  مبر�ش  خطر  م��ن  يقلل  �أ�ضبوعني  �أو  �أ���ض��ب��وع 

�ل�ضرطان . 
   – ميكنك �حل�ضول عليها طازجة �أو �ضر�ءها جممدة . 

   – ال تغليها حتى ال تفقد ر�ئحتها �لتي تت�ضبب يف موت 

�خلاليا �ل�ضرطانية . 
�ألياف وفيتامينات      – �لربوك�ضل يحتوي كذلك على 

مثل فيتامني   C  و  A  تقوي �جلهاز �ملناعي .  
من  ����ض���غ���رية  ق��ط��ع��ة  ف���ت���ن���اول        -8 �ل�ضيكوالته: 
متنع  �لفالفونويد  على  �ملحتوية  �لغامقة  �ل�ضيكوالتة 
باأمر��ش  �الإ�ضابة  من  خطر  وتقلل  �ل�ضر�يني  �ن�ضد�د 
�لتي  �ل�ضريوتونني  م��ادة  �إف��ر�ز  على  تعمل  كما  �لقلب، 

تقوي �جلهاز �لع�ضبي . 
         – �بحث عن �ل�ضيكوالتة �لد�كنة �لتي حتتوي على 

�الأقل على 60 % من �لكاكاو
�أن تناول  �أثبتت �لدر��ضات        -9 �لكريز �الأحمر: فقد 
�لكريز كل �ضباح يعمل على تقليل ن�ضبة �لكولي�ضرتول 
يف �لدم ويح�ضن  م�ضتوى �ل�ضكر يف �لدم، كما مينع تر�كم 
�لدهون على �لكبد، وقد �أثبتت �لدر��ضات �أي�ضا �أن تناول 
كاأ�ضني من ع�ضري �لكريز  ملدة ثمانية �أيام تقلل من �أمل 

�لع�ضالت . 
�أو تناول  �ل��ك��ري��ز           – ميكنك �حل�ضل على ت��ورت��ة 

�لكريز �لطازج �أو �ملجمد . 
على  حت��ت��وي  �حل���م���ر�ء  �ل��ط��م��اط��م     -10  �لطماطم: 
�لتي ت�ضاعد على تقليل خطر �الإ�ضابة  �لليكوبني  مادة 
بال�ضرطان و�أمر��ش  �لقلب، و�لطماطم �لربتقالية لها 
ميت�ضها  �جل�ضم  الأن  �حلمر�ء  �لطماطم  فائدة  �ضعف 

ب�ضهولة �أكرب . 
         – كوب و�حد من �لطماطم يحتوي �أي�ضا على ن�ضبة 

  A. عالية من فيتامني

االأخطبوط مفتاح اأمل 
ملر�صى �صرطان اجللد

�الأخ���ط���ب���وط  �أن  ب���اح���ث���ون  وج�����د 
�الأ������ض�����رت�يل �الأ����ض���ل���ي مي���ك���ن �أن 
�أخطر  �أحد  حماربة  مفتاح  يحمل 

�أ�ضكال �ضرطان �جللد.
وك�����ض��ف��ت در�����ض���ة دول��ي��ة ع��ن �أدل���ة 
�ضم  يف  م���رك���ب���اً  �أن  ع���ل���ى  م���ب���ك���رة 
�الأخ�����ط�����ب�����وط ك�����ورن�����ا، �مل����ع����روف 
�لرملي  �الأخ��ط��ب��وط  با�ضم  �أي�����ض��اً 
ي��ب��ط��ئ منو  �أن  �جل���ن���وب���ي، مي��ك��ن 

�ل�ضرطان ب�ضكل كبري.
�ل�ضم  �أن  �أي�����ض��اً  �ل��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
مكافحة  يف  ي�������ض���اع���د  �أن  مي���ك���ن 
�ملر�ضى  ل����دى  �الأدوي�������ة  م��ق��اوم��ة 
�جللد  �ضرطان  يعانون من  �لذين 
�ملتحور، و�لذي ميثل حو�يل ن�ضف 

جميع حاالت �ضرطان �جللد.
�لباحثة  ب��ق��ي��ادة  �ل��ع��ل��م��اء  و�خ��ت��رب 
خ�ضائ�ش  �إي��ك��ون��وم��وب��ول��و  م��اري��ا 
من  مل��ج��م��وع��ة  �الأور�م  م��ك��اف��ح��ة 
�مل�ضتن�ضخة  �ل���������ض����م  م����رك����ب����ات 

�ضناعيا.
مركبات  �إىل  "نظرنا  وق����ال����ت: 
بحرية  كائنات  من  �مل�ضتقة  �ل�ضم 
خمتلفة، ولكن على وجه �لتحديد 
برز �لببتيد "وهو �ضل�ضلة �أحما�ش 
�لرملي  �الأخطبوط  من  �أمينية" 
على  لقدرته  �الأ���ض��رت�يل  �جلنوبي 
����ض��ت��ه��د�ف خ��الي��ا ���ض��رط��ان �جللد 
�ملتحورة باأمان وفعالية يف �لنماذج 

قبل �ل�ضريرية".
�لنتائج  ت��وف��ر  �أن  �مل����اأم����ول  وم����ن 
�ال�ضتهد�ف  ع��ايل  لعالج  �الأ�ضا�ش 

و�أقل �ضمية �ضد �ل�ضرطان.
�لتحقق  �أي�����ض��اً  �ل��ب��اح��ث��ون  وي��ري��د 
�إمكانات  لديه  �ملركب  كان  �إذ�  مما 
�ضد �ضرطانات �أخرى، مبا يف ذلك 

�ضرطان �لربو�ضتاتا و�لقولون.

درا�صة تقلب املوازين ب�صاأن 
األعاب الفيديو واأدمغة االأطفال

�لكثرية  �لعلمية  �ل��در����ض��ات  رغ���م 
�الآث����ار  �ل�����ض��وء ع��ل��ى  �ل��ت��ي �ضلطت 
�ل�����ض��ل��ب��ي��ة الأل����ع����اب �ل��ف��ي��دي��و على 
�ضحة �الأطفال، �إال �أن بحثا جديد� 
�أن  موؤكد�  �لنتائج،  تلك  كل  خالف 
�لتحكم يف �النفعاالت  ر  لعبها يطورّ
و�ل����ذ�ك����رة. ووف����ق �ل���در�����ض���ة �لتي 
جامعة  م������ن  ع����ل����م����اء  �أج��������ر�ه��������ا 
و�ضملت  �الأم����ريك����ي����ة،  ف���ريم���ون���ت 
�أعمارهم بني  �ألفي طفل، تر�وحت 
�أولئك  و�ختربت  �ضنو�ت،  و10   9
21 �ضاعة على �الأقل  �لذين لعبو� 
�أ���ض��ب��وع��ي��ا، م��ق��ارن��ة مب��ن مل يلعب 
على �الإطالق. وبيرّنت �لدر��ضة �لتي 
"غاما"،  جملة  يف  نتائجها  ن�ضرت 
�أن �أد�ء �الأطفال ممن مار�ضو� �ألعاب 
�لفيديو، كان �أف�ضل يف �الختبار�ت 
حيث كان عليهم �لتحكم يف �ل�ضلوك 

�أو حفظ �ملعلومات.

مواد �صرورية عليك �صمها 
اإىل نظامك الغذائي   

لكل منا نظام غذائي خا�ص به وتتفاوت ن�سب جناح النظام 
الغذائي من �سخ�ص لآخر لأن مقيا�ص جناح النظام الغذائي 

علينا  ولذلك  الفرد  هو  �سحة 
اختيار  على  جميعا  نحر�ص  اأن 
يحتوي  ال��ذي  ال�سحي  النظام 
التي  والعنا�سر  املواد  اأهم  على 

ومن   . حتتاجها  �سحتنا 
التي يجب  امل��واد  اأه��م 

�أن  "�أريد  ل���ه:  وي��ق��ول  �لطبيب  �ضخ�ٌش  يق�ضد 
م�ضكلة.  "ال  �لطبيب:  فيجيبه  �ضحتي".  �أح�ضن 

كن �ضادقاً يف ما تقوله من �ليوم  ف�ضاعد�ً .  
�أنه خال�ضة  قد يبدو لك هذ� �الأمر دعابًة، غري 
�ل�ضدق  �أنرّ  �إىل  ت�����ض��ري  ج���دي���دة  در�����ض���ة  ن��ت��ائ��ج 

و�ل�ضر�حة مفتاح �ل�ضحة �جليدة . 
بروف�ضورة  ك��ي��ل��ي  �أن��ي��ت��ا  �ل���در�����ض���ة  ه����ذه  م���ع���دة 
نوتر  �ل��ن��ف�����ش يف ج��ام��ع��ة  ع��ل��م  م��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 
"علم  ب��ع��ن��و�ن  �أب���ح���اث  د�م وه���ي ت��دي��ر م�����ض��روع 
كيلي  مت  قدرّ متبلتون.  موؤ�ض�ضة  له   �لنز�هة" متورّ
هذ�  م�ضروعها  يف  �الأخ���رية  �ل��در����ض��ة  �كت�ضافات 
�ملوؤمتر  و�نغ"  يف  ليجو�ن  �لباحث  مع  "بالتعاون 
�لنف�ش  ل��ع��ل��م  �الأم���ريك���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  �ل���وط���ن���ي 
موقع مدونتها  Insight  على  يف  ون�����ض��رت��ه��ا 

Psychology Today . 
بالغاً  ���ض��خ�����ض��اً  ب�72  وف��ري��ق��ه��ا  ك��ي��ل��ي  ����ض��ت��ع��ان��ت 
�ضادقة  جمموعة  جمموعتني:  �إىل  وق�ضموهم 
�أي  توجيهات  ي��ق��دم��و�  مل  ���ض��ب��ط.  وجم��م��وع��ة 
�أنهم  �إخ��ب��اره��م  "غري  �ل�ضبط  ملجموعة  حم��ددة 
�خلم�ضة  �الأ�ضابيع  ط��و�ل  در����ض��ة  يف  �ضي�ضاركون 
لكن  �إع���الم���ه���م  مبو�ضوعها".  دون  �ل���ت���ال���ي���ة  

�ملجموعة �ل�ضادقة �أُعطيت �الأو�مر �لتالية : 
�خلم�ش  �الأ�ضابيع  خالل  �ليوم  ط��و�ل  ") عليكم 
�مل��ق��ب��ل��ة ق���ول �حل��ق��ي��ق��ة ب�����ض��دق و�إخ���ال����ش، ال يف 
�لب�ضيطة  يف  �الأمور  بل  فح�ضب،  �لكربى  �مل�ضائل 
�إىل  باالإ�ضافة  مثاًل.  تاأخركم  �ضبب  مثل  �أي�ضاً، 
ذلك، يجب �أن تكونو� �ضادقني يف كل ما تقولونه. 
توؤخذ  �لتي  �الأح��و�ل  ب�ضدق يف  �أن  تتكلرّمو�  يجب 
فيها ع��ب��ار�ت��ك��م ب��ج��دي��ة، ب��خ��الف �الأح����و�ل �لتي 
و����ض��ح��اً  �أنكم  ي��ك��ون  �أو  �ل��دع��اب��ات  فيها  تطلقون 
تبالغون. �ضحيح �أنكم ت�ضتطيعون رف�ش �الإجابة 

عن �أ�ضئلة ما، ولكن عليكم دوماً �لتكلم ب�ضدق ." 
قِدمت  �ل���ت���ال���ي���ة،  �خل���م�������ش  �الأ�����ض����اب����ي����ع  خ�����الل 
الختبار  ل��ل��خ�����ض��وع  �مل��خ��ت��رب  �إىل  �مل��ج��م��وع��ت��ان 
عادية.  تو�ضح  �ضحية  والج���ر�ء�ت  �لكذب،  ك�ضف 
�الأ�ضبوع  "مذهلة" خالل  كانت  �لنتائج  �أنرّ  كيلي 
�خلام�ش و�الأخري، فقد عانت �ملجموعة �ل�ضادقة 
�أعر��ضاً �ضحية �أقل  بكثري من جمموعة �ل�ضبط، 
و�لغثيان.  �ل�����ض��د�ع،  �حل��ن��ج��رة،  �آالم  وخ�ضو�ضاً  
�أنرّهم عانو�  �ل�ضادقة  �أف��ر�د �ملجموعة  �أف��اد  كذلك 
 مقد�ر�ً �أقل من �ال�ضطر�بات �لذهنية، وخ�ضو�ضاً 

يف ما يتعلق بالتوتر . 

ُقـل احلقيقـة ُتعّزز �صحتـك   
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�ش�ؤون حملية
بح�سور وزير الفالحة ووزيرة التغري املناخي والبيئة و�سفري الدولة بالرباط واأمني عام اجلائزة

دولة االإمارات ت�صارك باأكرب وفد يف امللتقى الدويل للتمر باأرفود باململكة املغربية
2022 ع�صرة  احلادية  بدورته  امللتقى  يف  ر�صمي  �صريك  باجلائزة  ممثلة  • االإمارات 

التمور  واإنتاج  النخيل  بزراعة  املعنية  املوؤ�ص�صات  كربى  متثل  جهة   26 ي�صم  االإمارات  • جناح 

ور�صة عمل مكثفة حول »البورد االإماراتي« يف هيئة ال�صحة بدبي للقطاع ال�صحي اخلا�ش

الوكالة االحتادية للتعليم املبكر تطلق حملتها لتوظيف املعلمني االإماراتيني
املبكر التعليم  قطاع  لدخول  املواطنة  الكفاءات  ت�صتقطب  الوطنية  التوظيف  • مبادرة 

االإمارات اأنحاء  خمتلف  يف  احلكومية  املدار�ش  يف  �صف  معلمي  وم�صاعدي  كمعلمني  عمٍل  فر�ش  على  �صيح�صلون  الناجحون  • املر�صحون 

•• اأرفود، اململكة املغربية - الفجر

�مللك حممد  ل�ضاحب �جلاللة  �ل�ضامية  �لرعاية  حتت 
�ل�ضاد�ش "حفظه �هلل"، �نطلق يوم �خلمي�ش 27 �أكتوبر 
ع�ضر  �حلادي  دورته  يف  للتمر  �لدويل  �مللتقى   2022
�أربعة  وي�ضتمر  �ملغربية  �ململكة  جنوب  �أرف���ود  مبدينة 
�لطبيعية،  للمو�رد  �ملندمج  “�لتدبري  �ضعار  حتت  �أي��ام 
و�لذي  �لو�حية”  �ملنظومة  وتكيف  ��ضتد�مة  �أج��ل  من 
�لفالحة  ووز�رة  للتمر  �ل��دويل  �مللتقى  جمعية  تنظمه 
و�لغابات  و�مل��ي��اه  �لقروية  و�لتنمية  �لبحري  و�ل�ضيد 
ب�ضر�كة ر�ضمية مع جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر 
�فتتح  �الآخرين،  �ل�ضركاء  من  وعدد  �لزر�عي  و�البتكار 
معايل حممد �ضديقي وزير �لفالحة  و�ل�ضيد �لبحري 
�ملغربية  �ململكة  يف  و�لغابات  و�مل��ي��اه  �لقروية  و�لتنمية 
ب��اأرف��ود يف دورت��ه �حلادية ع�ضر،  �ل��دويل للتمر  �مللتقى 
بح�ضور معايل مرمي بنت حممد �ضعيد حارب �ملهريي 
وزيرة �لتغري �ملناخي و�لبيئة باالإمار�ت، و�ضعادة �الأ�ضتاذ 
�لع�ضري �ضعيد �لظاهري، �ضفري دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة لدى �لرباط، و�ضعادة �لدكتور عبد �لوهاب ز�يد، 
�أمني عام جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�البتكار 
�لزر�عي، و�ضعادة �الأ�ضتاذ حممد غامن �ملن�ضوري، ممثل 

�ضركة �لفوعة. 
و�أ�ضاد معايل وزير �لفالحة �ملغربي �إىل �أن هذ� �مللتقى 
�مل��ت��ح��دة يف تنمية  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ج��ه��ود دول�����ة �الإم��������ار�ت 
وت��ط��وي��ر ق��ط��اع زر�ع�����ة �ل��ن��خ��ي��ل و�إن���ت���اج �ل��ت��م��ور على 
�مل�ضاركة  �أهمية  و�أكد على  و�ل��دويل،  �الإقليمي  �مل�ضتوى 
وم�ضنعي  ملنتجي  ج��ن��اح  بع�ضرين  �ملتمثلة  �الإم��ار�ت��ي��ة 
وم�ضدري �لتمور يف تبادل �خلرب�ت بني �لدول �ملنتجة 
للتمور، كما �عترب باأن وز�رة �لفالحة م�ضتمرة يف تنفيذ 
�ملغرب  يف  �لفالحي  للقطاع  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �ضيا�ضة 
�لذي ي�ضعى �إىل نهج مقاربة �ضاملة ومتكاملة لت�ضجيع 
مز�رعي  مع  �للقاء  �أن  �ضديقي  و�أ���ض��اف  �ل���رثوة،  خلق 
�مل�����ض��ارك��ة حول  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  �ل��ت��م��ور م��ن  ومنتجي 
��ضتد�مة  �أجل  �لطبيعية، من  للمو�رد  �ملندمج  �لتدبري 
يعترب  �ملغربية،  �ململكة  يف  �ل��و�ح��ي��ة  �ملنظومة  وتكيف 
�إح���دى �حل��و�ف��ز �ل��ت��ي ت��ع��زز عملية ه��ذ� �ل��ت��دب��ري، من 
خالل �لرتويج لقطاعات مهيكلة للتنمية وخلق فر�ش 
للفاعلني  �لتناف�ضية  وحت��دي��ث  عالية  ج��ودة  ذ�ت  �ضغل 

�القت�ضاديني و�الجتماعيني.
�ملناخي  �لتغري  �أك��دت معايل مرمي �ملهريي وزي��رة  كما 

�الإمار�تية  �مل�ضاركة  باأن  �الإم��ار�ت  وفد  رئي�ضة  و�لبيئة، 
ب�ضفتها  ونوعاً  فارقة كماً  �مللتقى متثل عالمة  يف هذ� 
�ضريك ر�ضمي يف �مللتقى ممثلة بجائزة خليفة �لدولية 
الإبر�ز  فر�ضة  وه��ذه  �ل��زر�ع��ي،  و�البتكار  �لتمر  لنخيل 
جهود دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة فيما حققته �لدولة 
من موقع ريادي يف تنمية وتطوير قطاع زر�عة �لنخيل 
و�إنتاج وت�ضنيع وت�ضدير �لتمور على �مل�ضتوى �الإقليمي 
و�لدويل. وذلك بف�ضل توجيهات �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان، رئي�ش �لدولة "حفظه �هلل"، 
ودعم �ضمو �ل�ضيخ من�ضور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�ش 
�لرئا�ضة، ومتابعة معايل  دي��و�ن  �ل��وزر�ء، وزير  جمل�ش 
رئي�ش  �لت�ضامح،  وزي��ر  نهيان،  �آل  مبارك  نهيان  �ل�ضيخ 
لتبادل  فر�ضة  ميثل  فامللتقى  �جل��ائ��زة.  �أم��ن��اء  جمل�ش 
�خلرب�ت بني منتجي وم�ضنعي وم�ضدري �لتمور، �لتي 
�الأمن  معادلة  يف  ��ضرت�تيجية  �قت�ضادية  �ضلعة  باتت 

�لغذ�ئي، وحتقيق �لتنمية �مل�ضتد�مة. 
كما �أ�ضاد �ضعادة �الأ�ضتاذ �لع�ضري �ضعيد �لظاهري، �ضفري 
بالنجاح  �لرباط،  �ملتحدة لدى  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة 
ع�ضر،  �حل��ادي��ة  دورت���ه  يف  �مللتقى  حققه  �ل���ذي  �لكبري 
�الإطار  ه��ذ�  يف  �ل��دول��ة  م�ضاركة  ب���اأن  �ضعادته  و�أ���ض��اف 
تاأتي للتاأكيد على عمق �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين 

�لقيادة �لر�ضيدة ل�ضاحب  �ل�ضقيقني يف ظل  و�ل�ضعبني 
�ملغربية  �ململكة  ملك  �ل�ضاد�ش  حممد  �مل��ل��ك  �جل��الل��ة 
�ل�ضيخ حممد بن  �ل�ضمو  "حفظه �هلل"، و�أخيه �ضاحب 
ز�يد �آل نهيان، رئي�ش �لدولة "حفظه �هلل"، وعلى �أهمية 
وم�ضدري  وم�ضنعي  ومنتجي  م��ز�رع��ي  ب��ني  �ل��ت��ع��اون 
�لتمور على �مل�ضتوى �الإقليمي و�لدويل، و�أ�ضاد مب�ضتوى 
للجائزة  �لعامة  �الأمانة  بني  �لقائم  و�لتعاون  �لتن�ضيق 
وكافة جهات �الخت�ضا�ش بزر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور 
ت��ع��اون مثمر يف خ��دم��ة هذ�  ب��ال��ع��امل وم���ا حققته م��ن 

�لقطاع.
�أ�ضار �ضعادة �لدكتور عبد �لوهاب ز�يد،  من جهته فقد 
�أمني عام جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�البتكار 
�الإم���ار�ت  ل��دول��ة  �لر�ضمية  �مل�ضاركة  �أن  �إىل  �ل��زر�ع��ي، 
يف  باملغرب  للتمر  �ل���دويل  �مللتقى  يف  �ملتحدة  �لعربية 
دورته �حلادية ع�ضر لهذ� �لعام لها طابع خا�ش مييزها 
عن �مل�ضاركات �لع�ضر �ملا�ضية. حيث �أن جناح �لدولة يف 
�مللتقى يحت�ضن مز�رعي ومنتجي وم�ضنعي �لتمور من 
دولة �الإمار�ت و�لدول �لعربية �ملنتجة للتمور، حيث بلغ 
 26 �الإم���ار�ت  �مل�ضاركة حتت مظلة جناح  عدد �جلهات 
و�ملجتمع  �خل��ا���ش  و�ل��ق��ط��اع  �ل��ع��ام  �لقطاع  متثل  جهة 
�لتمور منهم  و�إنتاج  �لنخيل  زر�ع��ة  �لعاملني يف  �ملدين 

ع�ضر عار�ضني من دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة، وثمان 
عار�ضني من جمهورية م�ضر �لعربية، وثالث عار�ضني 
�ململكة  م��ن  وث��الث عار�ضني  �ل�����ض��ود�ن،  م��ن جمهورية 
�جلمهورية  من  و�ح��د  وعار�ضني  �لها�ضمية،  �الأردن��ي��ة 
�مل�ضارك  �الإم��ار�ت  وفد  ويتاألف  �ملوريتانية.  �الإ�ضالمية 
�ل��ت��ال��ي��ة: ج��ائ��زة خليفة �ل��دول��ي��ة لنخيل  م��ن �جل��ه��ات 
ب�م�ضنع  �أغذية ممثلة  �ضركة  �لزر�عي،  و�البتكار  �لتمر 
متور  م�ضنع  �لنخلة،  �أ�ضدقاء  جمعية  متور)�لفوعة(، 
�لدويل  �ملركز  �لغذ�ئية،  لل�ضناعات  ن��و�در  �ضركة  خ��ت، 
ليو�،  مت��ور  �ضركة  �لن�ضائي،  �الحت��اد  �مللحية،  للزر�عة 
و�ضركة متور �الإمار�ت، وخمترب �لعني للتقنية �حليوية 
�لنباتية و�مل�ضاتل. ومن جهته �أكد �ل�ضيد �لب�ضري �ضعود، 
م�ضت�ضار وزير �لفالحة �ملغربي، ورئي�ش جمعية �مللتقى 
�لدويل للتمر باملغرب، �أن �مللتقى �لدويل للتمر باأرفود 
�لتعدد  على  �ل�ضوء  ي�ضلط  مهماً  ح��دث��اً  �ل��ي��وم  �أ�ضبح 
�لتطرق  �ل��و�ح��ات مع  �ل��ذي تزخر به  و�لتنوع و�ل��رث�ء 
هذ�  يعد  كما  وحت��دي��ات��ه��ا.  وق�ضاياها  خل�ضو�ضياتها 
�ل��ت��م��ر وي��ع��ك�����ش تقدمه  ل��ق��ط��اع نخيل  �مل��ل��ت��ق��ى و�ج��ه��ة 
�ملحلية  �ملهنية  �ل��ك��ف��اءة  تطوير  على  ويحفز  �مل�ضتمر 
�مل�ضتد�مة  للتنمية  حقيقية  قاطرة  �لقطاع  هذ�  جلعل 

يف �ملنطقة.

•• دبي-الفجر:

موؤخر�ً،  �ل�ضحية،  �ضات  للتخ�ضرّ �لوطني  �ملعهد  نظم 
�ل�ضحة  بدعوة من هيئة  تعريفية مكثفة  ور�ضة عمل 
بدبي،  موجهة للقطاع �ل�ضحي �خلا�ش يف دبي، وذلك 
�الإمار�تي"،  �ل��ب��ورد   " باأهمية  �ل��وع��ي  تعزيز  ب��ه��دف 
و�ملخرجات  �ل��ربن��ام��ج  ومعايري  متطلبات  ومناق�ضة 
�إع��د�د وتطوير قوى عاملة �ضحية عالية  �ملتوقعة يف 
جودة  وتعزيز  �ل�ضحي  �لنظام  دع��م  يف  ُت�ضهم  �لكفاءة 

�لرعاية �ل�ضحية �ملقدمة يف �لدولة.
د �لدكتور حممد �حلوقاين، �الأمني �لعام للمعهد  و�أكرّ
�لعر�ش  خ����الل  �ل�����ض��ح��ي��ة  �����ض��ات  ل��ل��ت��خ�����ضرّ �ل���وط���ن���ي 
و�العتماد  �ملوؤ�ض�ضي  �العتماد  �أهمية  على  �لتو�ضيحي 
مبتطلرّبات  �الل��ت��ز�م  و���ض��رورة  �ضي  �لتخ�ضرّ �لرب�جمي 
م��ة من  �ملُ��ق��درّ باخلدمات  لالرتقاء  �الإم���ار�ت���ي،  �ل��ب��ورد 
ورفع  �الإم������ار�ت،  يف  �ل�ضحية  و�مل���ر�ك���ز  �مل�ضت�ضفيات 
�ملهن  يف  و�لعاملني  لالأطباء  و�لعلمي  �ملهني  �مل�ضتوى 

�ل�ضحي  �لقطاع  يف  �لعاملني  ت�ضجيع  م��ع  �ل�ضحية، 
�لدر��ضات  نحو  �ملهنية  �لتعليمية  م�ضريتهم  ملو��ضلة 
�����ض��ي��ة �ضماناً  �ل��ت��خ�����ضرّ �ل�����ض��ح��ي��ة  �مل���ج���االت  �ل��ع��ل��ي��ا يف 
على  ق��ادرة  �لكفاءة  عالية  عاملة �ضحية  قوى  لتو�فر 
�حلياة  وج��ودة  �ل�ضحة  وتعزيز  �ل�ضحي  �لنظام  دع��م 
لكافة �أفر�د �ملجتمع. و�أو�ضح �لدكتور �حلوقاين مز�يا 
خدمات �العتماد �ملوؤ�ض�ضي و�لرب�جمي �لتي تهدف �إىل 
من  �ال�ضتفادة  �ل��ت��دري��ب،  وخُم��رج��ات  معايري  توحيد 
و�لتناف�ضية  �لريادة  تعزيز  �لعاملية،  �ملمار�ضات  �أف�ضل 
تعزيز  �ل�ضحية،  �خل��دم��ات  بقطاع  لالرتقاء  �لعاملية 
�إىل  �إ�ضافة  و�لعاملية.  و�الإقليمية  �ملحلية  �ل�ضر�كات 
دعم �لتح�ضني �ملُ�ضتمر لرب�مج �الإقامة و�لزمالة وفق 
وخُمرجات  معايري  توحيد  �ل��دول��ي��ة،  �مل��ع��اي��ري  �أع��ل��ى 
�لتدريب  بيئة  جودة  �ضمان  مع  �ضي  �لتخ�ضرّ �لتدريب 

�ضي. �لتخ�ضرّ
كما ��ضتعر�ش �لدكتور حممد �حلوقاين خالل �لور�ضة 
بالتعاون  �ملعهد  ُيقدمها  �لتي  �الإلكرتونية  �خلدمات 

�لطبية  و�ملنظمات  �لتعليمية  و�لهيئات  �ملوؤ�ض�ضات  مع 
�مل�ضتوى  ل��رف��ع  وخ��ارج��ه��ا،  �ل��دول��ة  د�خ���ل  و�ل�ضحية 
�ملهن  خُمتلف  يف  و�لعاملني  لالأطباء  و�ملهني  �لعلمي 
�ملقيمني  الإع����د�د  �ل��ع��م��ل  ور����ش  خ���الل  م��ن  �ل�ضحية، 
وتطوير مهار�ت �أع�ضاء �لتدري�ش يف جمال �الختبار�ت 
و�لتقييم، وتعزيز جودة �لتعليم �لطبي �لعايل وبر�مج 
�لدكتورة  �أ���ض��ارت  جانبها  م��ن  �ضي.  �لتخ�ضرّ �لتدريب 
�لطبي  �لتعليم  �إد�رة  م��دي��ر  ���ض��ري��ف   حم��م��د  ودي��ع��ة 
و�الأبحاث يف هيئة �ل�ضحة بدبي، �إىل �أهمية �ال�ضتفادة 
يتم  �لذين  �لكفاءة،  ذوي  من  و�ملهنيني  �خل��رب�ت  من 
�ل�ضحي  �ل��ق��ط��اع  يف  �مل��ن�����ض��اآت  ق��ب��ل  م��ن  ��ضتقطابهم 
�خلا�ش، لتدريب �الأطباء  �ضمن �لتخ�ض�ضات �لطبية 
�لقطاع  ودع��م  �خل���رب�ت  نقل  ل�ضمان  وذل��ك  �ملعتمدة 
�أعلى  ل��ت��ق��دمي �خل��دم��ة يف  �مل���وؤه���ل   ب��ال��ك��ادر  �ل�ضحي 

�مل�ضتويات.
 ك��م��ا �أ����ض���ادت ب��اإق��ب��ال �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ش ع��ل��ى ح�ضور 
�لور�ضة ورغبتهم يف تقدمي بر�مج �الإقامة و�لزمالة يف 

من�ضاآتها لتتما�ضى مع ��ضرت�تيجية �لتعليم �لطبي يف 
�إمارة دبي، �لتي ترمي �إىل تاأ�ضي�ش منظومة مرت�بطة 
وتعزيز  �الأكادميي  و�لتعليم  �لعالجية  �خلدمات  بني 

بر�مج �الإقامة الأطباء �مل�ضتقبل. 
و�أك�����دت �ل��دك��ت��ورة ودي��ع��ة �أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��اون ب��ني هيئة 
�لتعليم  بتنظيم  �ملخت�ضة  �جلهة  كونها  بدبي  �ل�ضحة 
للتخ�ض�ضات  �ل��وط��ن��ي  �ملعهد  م��ع  �الإم����ارة  يف  �لطبي 
�ل�ضحية، وذلك لتفعيل دور �لقطاع �خلا�ش يف تاأهيل 
�لطبية  �لتخ�ض�ضات  خمتلف  م��ن  �لطبية  �ل���ك���و�در 
ح�ضب �ملعايري �لعاملية.   ومن �جلدير بالذكر �أن �ملعهد 
�لوطني للتخ�ض�ضات �ل�ضحية ملحق  بجامعة �الإمار�ت 
�لوطنية  �الأوىل  �ملوؤ�ض�ضة  تعدُّ  و�لتي  �ملتحدة،  �لعربية 
للتعليم �لعايل يف �لدولة، ويهدف �إىل �إتاحة �لفر�ضة 
يف  تدريبية  برب�مج  لاللتحاق  �ل�ضحني  للممار�ضني 
�لدر��ضات �لعليا، و�لتمكن من �ال�ضتفادة من �لفر�ش 
ومر�كز  �مل�ضت�ضفيات  توفرها  �لتي  �ملهنية  �لتدريبية 

�لرعاية �ل�ضحية د�خل �لدولة.

•• اأبوظبي- الفجر

مبادرة  �مل��ب��ك��ر  للتعليم  �الحت���ادي���ة  �ل��وك��ال��ة  �أط��ل��ق��ت 
توظيف �ملو�طنني �الإمار�تيني بهدف ��ضتقطاب �ملزيد 
�ملبكر  �لتعليم  قطاع  يف  للعمل  �ملو�طنة  �لكفاء�ت  من 

و�مل�ضاهمة يف تطويره. 
�إم���ار�ت  م��ن خمتلف  و�مل��و�ط��ن��ات  للمو�طنني  ومي��ك��ن 
ر  �ملبكرّ �لتعليم  لقطاع  باالن�ضمام  �ل��ر�غ��ب��ني  �ل��دول��ة 
ع���ن خلفيتهم  �ل��ن��ظ��ر  ب��غ�����ش  ب��ط��ل��ب��ات��ه��م،  م  �ل���ت���ق���درّ
�الأكادميية �أو �ملهنية، حيث �ضيح�ضل �ملر�ضحون �لذين 
�لالزم  �ملهني  �لتدريب  على  م  �لتقدرّ �ضروط  يحققون 
قبل �حل�ضول على فر�ش �لعمل كمعلمني وم�ضاعدي 
معلمي  �ضف. و�ضي�ضغل �ملر�ضحون �لناجحون وظائف 
تعليمية يف خمتلف �ملو�د، مبا يف ذلك �لفنون و�لثقافة، 
مل��ر�ح��ل �حل�����ض��ان��ة وح��ت��ى �ل�����ض��ف �ل��ر�ب��ع يف �ملد�ر�ش 

�حلكومية يف �لدولة.
�ضارة  م��ع��ايل  ق��ال��ت  �مل���ب���ادرة،  ع��ل��ى  تعليقها  �إط����ار  ويف 
عو�ش عي�ضى م�ضلرّم، وزيرة دولة للتعليم �ملبكر، رئي�ش 
�لوكالة �الحتادية للتعليم �ملبكر ورئي�ش د�ئرة �لتعليم 

و�ملعرفة- �أبوظبي: "متثرّل �لكو�در �الإمار�تية �أحد �أهم 
ففي  وجناحه،  �ملبكر  �لتعليم  قطاع  ��ضتد�مة  نات  ممكرّ
هذه �ملرحلة يتم بناء هوية �لطفل وتكوين �ضخ�ضيته 
�الجتماعية، وال بد من تاأهيل وتدريب �لكو�در �ملو�طنة 
لتمكينهم من �أد�ء دورهم �الأكادميي يف تعليم �لطلبة 
يف هذه �ملرحلة �لتاأ�ضي�ضية، و�مل�ضاهمة يف ذ�ت �لوقت يف 
تر�ضيخ �لهوية و�لثقافة و�لقيم �لوطنية يف نفو�ضهم. 
�لفر�ش  ال�ضتك�ضاف  �الإم��ار�ت��ي��ني  �ملو�طنني  ع  ون�ضجرّ
�ملهنية يف قطاع �لتعليم، ولعب �لدور �الأهم يف �لتاأثري 
ب��ح��ي��اة �ل��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى �مل���دى �ل��ط��وي��ل، وو���ض��ع��ه��م على 
ونف�ضياً  �أكادميياً  و�الزده���ار  للنمو  �ل�ضحيح  �لطريق 
و�جتماعياً". من جهتها �أكدت معايل نورة بنت حممد 
�ملبادرة  و�ل�ضباب جت�ضيد هذه  �لثقافة  وزي��رة  �لكعبي، 
�ال�ضتثمار  �ملتحدة يف  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  الهتمام 
يف �لكو�در و�لطاقات �لوطنية وتوفري �لبيئة �ملالئمة 
لت�ضجيعهم على �البتكار و�الإبد�ع يف خمتلف �لقطاعات 
�حليوية، منوهًة �أن �ملبادرة توفر جياًل جديد�ً ور�ئد�ً 
من �لكو�در �الإمار�تية يف �لقطاع �لتعليمي يف مرحلة 
مهمة كمرحلة �لتعليم �ملبكر وهي �ملرحلة �لتاأ�ضي�ضية 

�إىل تكامل  و�أ�ضارت معاليها  �أبنائنا.  ل�ضخ�ضية وهوية 
�مل�ضرتكة  �لوطنية  �مل��ب��ادرة م��ع �جل��ه��ود  �أه���د�ف ه��ذه 
بني منظومتي �لتعليم و�لثقافة، و�لر�مية �إىل تعزيز 
حجم �ملحتوى �لثقايف �لوطني �ملقدم للطلبة باأ�ضاليب 
ع�ضرية ومبتكرة، من خالل �ملناهج و�أ�ضاليب وو�ضائل 
�لثقافة  �أن  مو�ضحة  �ملختلفة،  و�الأن�ضطة  �لتدري�ش 
�أمام  بها  نفخر  �لتي  �لهوية  ت�ضكل  �لوطنية  و�لقيمة 
�لقادمة  �الأج��ي��ال  يف  غر�ضها  يتوجب  وعليه  �ل��ع��امل، 
و�الأمهات  �الآب���اء  يقدمها  فاعلة  م�ضاهمة  خ��الل  م��ن 
ب��ه خمرجات  ت�ضاهم  م��ا  وه��و  �الإم��ار�ت��ي��ون  و�ملعلمون 

هذه �ملبادرة ب�ضكل مبا�ضر.
مدى  على  �أويل  تقييم  لعملية  �ملر�ضحون  و�ضيخ�ضع 
ي���وم���ني، ي���ت���وزع���ون خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ف�����رٍق م���ن خم�ضة 
در��ضة  ال�ضتكمال  بينهم  فيما  ويتعاونون  مر�ضحني، 
حالة �أو تطوير حٍل الأحد �لتحديات �ملهنية وتقدميه 
على  ب��ن��اًء  �ملر�ضحني  تقييم  و�ضيتم  �لتحكيم.  للجنة 
و�لبحث،  �لتو��ضل  يف  ومهار�تهم  للتحدي،  فهمهم 
على  وق��درت��ه��م  �أف��ك��اره��م  وت�ضل�ضل  عر�ضهم  وج����ودة 
�لتحكيم.  جلنة  �أ�ضئلة  على  و�الإج��اب��ة  �حللول  تقدمي 

�لتقييم  مرحلة  يف  �لناجحون  �ملر�ضحون  و�ضيح�ضل 
�ملر�ضحون  وينق�ضم  �الأج��ر.  مدفوع  تدريب  عقد  على 
�ل��ن��اج��ح��ون ع��ل��ى ف��ئ��ت��ني ل��ل��خ�����ض��وع ل��ل��ت��دري��ب �ملهني 

بح�ضب �ضهاد�تهم �الأكادميية. 
�لبكالوريو�ش  �ضهادة  حملة  من  �ملر�ضحون  و�ضيخ�ضع 
�ل�ضتة  �الأ���ض��ه��ر  مي�ضون  �أ���ض��ه��ر،  ت�ضعة  مل��دة  للتدريب 
حيث  �ل�����ض��ف��وف،  يف  �لعملي  �ل��ت��دررّب  يف  منها  �الأوىل 
�مليد�نية،  و�ل��در����ض��ات  �الأب��ح��اث  م��ن  �لعديد  ي��ج��رون 
�ملدربني  �إ���ض��ر�ف  حتت  �لعمل  من  �أ�ضهر  ثالثة  تليها 
�كت�ضبوها  �لتي  �ملهار�ت  تطبيق  على  قدرتهم  لتقييم 
للمر�ضحني  بالن�ضبة  �أم���ا  �ل��ت��دري��ب.  م��رح��ل��ة  خ���الل 
للتدريب  ف�ضيخ�ضعون  �لثانوية،  �ل�ضهادة  حملة  من 
�أ�ضهر، مي�ضون �الأ�ضهر �لثالثة �الأوىل منها  ملدة �ضتة 
�أ�ضهر  ثالثة  تليها  �ل�ضفوف،  يف  �لعملي  �لتدريب  يف 
�ل�ضف.  معلمي  �إ���ض��ر�ف  حت��ت  �لعملي  �لتطبيق  م��ن 
على  �لتدريب  برنامج  نهاية  يف  �مل�ضاركون  و�ضيح�ضل 
�ضهادة دبلوم وين�ضمون لقطاع �لتعليم �ملبكر كمعلمني 
�مل���د�ر����ش �حل��ك��وم��ي��ة يف  وم�����ض��اع��دي معلمي ���ض��ف يف 

�الإمار�ت بح�ضب �ضهاد�تهم �الأكادميية.

بدعم من هيئة ال�سحة يف دبي 

انطالق موؤمتر اجلمعية اخلليجية 
لق�صطرة القلب 2022

•• دبي- الفجر

تعلن �جلمعية �خلليجية لق�ضطرة �لقلب عن �إطالق ن�ضختها �خلام�ضة من 
�ملوؤمتر �ل�ضنوي �لر�ئد لدول جمل�ش �لتعاون �خلليجي "�جلمعية �خلليجية 
�لتد�خلي  �لقلب  طب  �خ�ضائي  كبار  بني  يجمع  �ل��ذي  �لقلب"  لق�ضطرة 
للبحث يف �لعالجات �مل�ضتقبلية، بح�ضور عدد من كبار �خت�ضا�ضي �لقلب 
و�جلر�حات �لتد�خلية على �مل�ضتويني �الإقليمي و�لعاملي، ملناق�ضة �أحدث ما 
�لهيئات  بني  �لتعاون  وتعزيز  �ملجال،  هذ�  يف  و�الأبحاث  �لعلم  �إليه  تو�ضل 
تو�ضل  ما  و�أح���دث  �لطبية  �ملمار�ضات  �أف�ضل  لتبنى  و�لدولية  �الإقليمية 
ولقد  �لدموية.  و�الأوعية  �لتد�خلية  �لقلب  �لعلم يف جمال جر�حات  �إليه 
�ضهدت �ل�ضنة �ملا�ضية ح�ضور �أكرث من 800 من مقدمي �لرعاية �ل�ضحية 
و�ضائل  عرب  م�ضاركا   750 من  �أك��رث  م�ضاركة  �إىل  باالإ�ضافة  و�إخ�ضائيني 

�لتو��ضل �حلديث. 
�لقلب  �أم��ر����ش  و��ضت�ضاري  �جلمعية  رئي�ش  �ملطريي  ف��و�ز  �لدكتور  وق��ال 
باحلر�ش  �لقلب  وج��ر�ح��ة  الأم��ر����ش  عبد�لعزيز  �مللك  مبركز  و�لق�ضطرة 
�لوطني بالريا�ش: “ي�ضعدنا دعوتكم للم�ضاركة يف �لن�ضخة �خلام�ضة من 
موؤمتر �جلمعية �خلليجية لق�ضطرة �لقلب، و�لتي تاأ�ض�ضت يف عام 2018، 
�لقلبية  �لق�ضطرة  ج��ر�ح��ات  �ضهدته  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري  �ل��ت��ط��ور  م��ع  ت��ر�م��ن��اً 
�خلليجية وجناحها على �مل�ضتويني �الإقليمي و�لعاملي. لت�ضبح �الآن �مل�ضدر 
و�لتي  �ملحلية  و�ل��ع��الج��ات  �لعلمية،  �الأب��ح��اث  الأح���دث  �مل��وث��وق  �لرئي�ضي 
نهدف منها �يل جمع �الأفكار و�ملعرفة و�أف�ضل �ملمار�ضات خلدمة �جلميع 

يف �أنحاء �لوطن �لعربي وكذلك �لعاملني يف هذ� �لقطاع." 
ي�ضم جمل�ش �الإد�رة للجمعية �خلليجية لق�ضطرة �لقلب، خرب�ء �إقليميون 
يف جمال عالجات �لق�ضطرة �لقلبية و�جلر�حات �لتد�خلية، وهي جزء من 
جمعية �لقلب �خلليجية بقيادة �لرئي�ش �لدكتور فو�ز �ملطريي، ��ضت�ضاري 
وجر�حة  الأم��ر����ش  عبد�لعزيز  �مللك  مبركز  و�لق�ضطرة  �لقلب  �أم��ر����ش 

�لقلب باحلر�ش �لوطني بالريا�ش.
ونائب رئي�ش �جلمعية �لدكتور عبد�هلل �ضهاب �أخ�ضائي �أمر��ش �لقلب من 
�لدكتور مو�ضى  للجمعية  �لعام  و�الأم��ني  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�أكرب ��ضت�ضاري �مر��ش �لقلب و�لق�ضطرة ورئي�ش وحدة �أمر��ش �لقلب يف 
م�ضت�ضفى �ل�ضباح من �لكويت، و�أمني �ل�ضندوق �لدكتور خالد ثاين، رئي�ش 
ق�ضم طب �لقلب و�الأوعية �لدموية و�لق�ضطرة يف جممع �ل�ضلمانية �لطبي 
يف �لبحرين، باالإ�ضافة �إىل ع�ضرين طبيب من ذوي �خلربة و�الخت�ضا�ش 
�لبحرين  ذل���ك  يف  مب��ا  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�ش  دول  م��ن  جمعهم  مت 
و�لكويت و�الإم��ار�ت وعمان وقطر و�ململكة �لعربية �ل�ضعودية. كما يرحب 
�ملجل�ش بامل�ضاركات �لوطنية و�الإقليمية لذوي �الخت�ضا�ش من �أطباء �لقلب 
و�الأوعية �لدموية للعمل معاً وحتمل م�ضوؤولياتنا جتاه �ملر�ضى، و�لزمالة 

�لطبية وقطاع �لرعاية �ل�ضحية ب�ضكل عام.
"جاء تاأ�ضي�ش  وعلق نائب رئي�ش �جلمعية، �لدكتور عبد�هلل �ضهاب قائاًل: 
جتاه  �الأع�����ض��اد  م�����ض��وؤول��ي��ات  م��ن  �ل��ق��ل��ب  لق�ضطرة  �خلليجية  �جل��م��ع��ي��ة 
جمتمعهم ومر�ضاهم، وكذلك جتاه �لعاملني يف هذ� �لقطاع من خمتلف 
�فر�د �لطاقم �لطبي، ولذ� �جتمعنا هنا جلعل �جلمعية هي �مل�ضدر �لرئي�ش 
�نحاء  �لقطاع من خمتلف  �لعاملني يف  لكافة  و�إتاحتها  �ملعلومات  جلميع 

�لوطن �لعربي."  
�لطبي  �ملجتمع  ق��ي��ادة  �ىل  �لقلب  لق�ضطرة  �خلليجية  �جلمعية  وت��ه��دف 
�الر�ضاد  توفري  خالل  من  �لدموية  و�الأوعية  �لقلب  جر�حات  يف  �ملخت�ش 
و�لتعليم وم�ضاركة �أحدث ما تو�ضلت �ليه �لعالجات من �أبحاث يف جمال 
�لرعاية �ل�ضحية للمر�ضى. وتتمثل م�ضوؤولية �جلمعية �خلليجية لق�ضطرة 
و�لتفاعل  �لبحث  و�أدو�ت  �ملمكنة  �لتعليم  م�ضتويات  �أعلى  تعزيز  يف  �لقلب 
قبل  من  �ملر�ضى  جتاه  �ملجتمعية  �مل�ضوؤولية  م�ضاركة  جانب  �ىل  �ملجتمعي 

�ملتخ�ض�ضني يف �لرعاية �ل�ضحية. 
�أمر��ش  �إ�ضت�ضاري  �أك���رب،  مو�ضى  �ل��دك��ت��ور  للجمعية  �ل��ع��ام  �الأم���ني  وق���ال 
يف  �ل�ضباح  م�ضت�ضفى  يف  �لقلب  �أم��ر����ش  وح��دة  ورئي�ش  �لتد�خلية  �لقلب 
مب�ضاركة  نهتم  �لقلب  لق�ضطرة  �خلليجية  �جلمعية  يف  نحن   " �لكويت: 
و�ي�ضاً  جمتمعاتنا  جت��اه  �الجتماعية  م�ضوؤوليتنا  على  ونحر�ش  �ملعرفة 
جتاه �لعاملني يف �لقطاع، ومثل هذه �لفعاليات و�للقاء�ت تعزز من مهمتنا 
�لر�مية �ىل تبادل �ملعرفة و�خلرب�ت بني �الأطباء يف دول جمل�ش �لتعاون 
�ضهدنا  ولقد  عاملياً.  و�ي�ضاً  �أفريقيا  و�ضمال  �الأو���ض��ط  و�ل�ضرق  �خلليجي 
�أنحاء  �مل��ج��ال م��ن جميع  ه��ذ�  م��ن �خل���رب�ء �ملحرتفني يف  ع��دد  ��ضت�ضافة 

�لعامل وبالتايل م�ضاركة �خر �الأخبار وتبادل �ملعرفة." 
ي�ضهد �حلدث هذ� �لعام جل�ضات مزدوجة للمعرفة مع م�ضاركة 7 جمعيات 
الأمر��ش  �ل��ه��ادي  و�ملحيط  �آ�ضيا  جمعية  منها:  خمتلفة  ودول��ي��ة  �إقليمية 
�لقلب – جمعية �لقلب يف �لهند – جمعية �لقلب �الأندوني�ضية– جمعية 
�لقلب �ليابانية – �جلمعية �الأفريقية الأمر��ش �لقلب و�ملوؤ�ض�ضة �لعلمية 
�الأدوي��ة و�لعالجات، كم  �أحدث  للقلب و�ل�ضر�يني. �ضيتم خاللها مناق�ضة 
4 عمليات بث مبا�ضر من م�ضت�ضفى ماونت �ضيناي  �ضي�ضمل �حلدث �ي�ضاً 
من  �لقا�ضمي  وم�ضت�ضفى  �الأمريكية،  �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  نيويورك  من 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومدينة �مللك فهد �لطبية يف �لريا�ش من �ململكة 

�لعربية �ل�ضعودية وم�ضت�ضفى مبارك من �لكويت. 
"�ضيعقد م��وؤمت��ر �جلمعية  �أم���ني �ل�����ض��ن��دوق   وق���ال �ل��دك��ت��ور خ��ال��د ث��اين 
�خلليجية لق�ضطرة �لقلب بدعم من هيئة �ل�ضياحة يف دبي وهيئة �ل�ضحة 
2022 يف  5 نوفمرب  3 نوفمرب ولغاية  يف دبي ويقام خالل �لفرتة من 
بالهيئات  وي��رح��ب  كما  دب���ي.   – �ضيتي  ف�ضتيفال  �نرتكونتيننتال  ف��ن��دق 
�لد�عمة د�ئما يف هذ� �حلدث �ل�ضنوي مبا يف ذلك: جمعية �لقلب �الإمار�تية، 
�جلمعية �الأمريكية لق�ضطرة �لقلب وت�ضوير �الأوعية �لدموية، و�جلمعية 
�ل�ضعودية لق�ضطرة �لقلب ور�بطة �أطباء �لقلب �لكويتية." وتقوم بتنظيم 

و�إد�رة �جلمعية �ضركة �أيكوم.
2018، زيادة يف ن�ضبة �حل�ضور  ولقد �ضهد �ملوؤمتر منذ �نطالقه يف عام 

و�مل�ضاركات على �ل�ضعيد �الإقليمي و�لدويل مبعدل 60-%70�ضنوياً.
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جائحة  خالل  الجتماعي  التباعد  تدابري  اأدت  بينما 
ببع�ص  الإ�سابة  معدلت  انخفا�ص  اإىل  "كوفيد-19" 
الأمرا�ص املعدية، �سجلت حالت �سحية اأخرى ارتفاعا 
حالت  اأن  اإىل  بريطانيون  اأطباء  الإ�سابات.واأ�سار  يف 
اأمرا�ص تاريخية، مثل احلمى القرمزية والنقر�ص وال�سل، 
تتزايد ب�سكل ملحوظ الآن. ويف ما يلي نلقي نظرة على 

اأمرا�ص الأم�ص العازمة على العودة:

النقر�ص
ُتعرف هذه �حلالة �أي�ضا با�ضم "مر�ش �مللوك" ومتيل �إىل �إ�ضابة 
�لغنية بالدهون  ت��ن��اول �الأط��ع��م��ة  ي��ف��رط��ون يف  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك 

و�لكحول، و�لتي �أثرت على �مللك هرني �لثامن.
و�لنقر�ش هو نوع من �لتهاب �ملفا�ضل، يعاين �مل�ضابون به من 
�ضاخنة  تكون  ما  غالبا  �لتي  و�ملفاجئة  �ل�ضديدة  �ملفا�ضل  �آالم 

وتت�ضم بالتورم.
�ضحي،  "بوزن  و�الل���ت���ز�م  �لطبيب  ب��زي��ارة  �خل����رب�ء  وين�ضح 
�لكحول" خلف�ش  تناول  وتقليل  متو�زن  غذ�ئي  نظام  وتناول 

�حتمال �الإ�ضابة بالنقر�ش.

مر�ص ال�سل
تكون  �أن  ميكن  �لتي  �ل�ضل،  ح��االت  �إن  بريطانيون  �أطباء  ق��ال 
�ملر�ش  �ملا�ضي، مع تف�ضي  �لعام  %7 يف  بن�ضبة  �رتفعت  قاتلة، 

يف ويلز يف يونيو.
�لرئتني ب�ضكل رئي�ضي،  �لتي ت�ضيب  �لبكتريية،  وهذه �لعدوى 
تنتقل عرب قطر�ت �ملاء من �ل�ضعال، ولكن ميكن عالجها عادة 

بامل�ضاد�ت �حليوية.
وت�ضمل �لعالمات �لتحذيرية �لبلغم و�أحيانا �ل�ضعال �لدموي، 
وفقد�ن �لوزن، و�لتعرق �لليلي، و�رتفاع درجة �حلر�رة، و�لتعب، 

وفقد�ن �ل�ضهية، و�نتفاخ �لرقبة.

احلمى القرمزية
�ل�ضحية  �خلدمات  لهيئة  �لتابعة  و�رد  ر��ضيل  �لدكتورة  تقول 
�لوطنية �إن هناك "زيادة ملحوظة يف حاالت �حلمى �لقرمزية 
�أكرث  �الأطفال  �ختالط  �إىل  جزئيا  ذلك  ويرجع  كوفيد"،  بعد 

مما فعلو� �أثناء عمليات �الإغالق �لناجت عن �جلائحة.
ب�ضهولة  عالجها  ميكن  �لقرمزية  �حلمى  �أن  "رغم  و�أ�ضافت: 
بامل�ضاد�ت �حليوية، �إال �أنها �إذ� مل يقع عالجها ميكن �أن توؤدي 
�حللق  و�لتهاب  �حلمى  يف  �الأع��ر����ش  وتتمثل  م�ضاعفات.  �إىل 
)عادة  يتق�ضر  �جللد  يجعل  �أن  ميكن  �ل��ذي  �جللدي  و�لطفح 
�أح��م��ر على �خل��دي��ن وظهور  وت��ل��ون  و�ل��ق��دم��ني(  �ليدين  على 

ل�ضان �لفر�ولة".

�سلل الأطفال
ووقع  قاتلة.  تكون  ق��د  ولكنها  ن���ادرة  �الأط��ف��ال  ب�ضلل  �الإ���ض��اب��ة 
�كت�ضاف فريو�ش �ضلل �الأطفال موؤخر� يف مياه �ل�ضرف �ل�ضحي 

يف �ضمال و�ضرق لندن.
وتقول �لدكتورة ر��ضيل: "ُين�ضح با�ضتخد�م جرعة معززة �ضد 
�ضلل �الأطفال جلميع �الأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم بني �ضنة 
�إذ� كنت على  �أع��و�م يف جميع �أحياء لندن، حتى  و�ح��دة وت�ضعة 

در�ية بالتطعيمات".
�مل�ضاب،  �ل�ضخ�ش  بر�ز  �الأعر��ش عن طريق مالم�ضة  وتنت�ضر 
وه��ي ت�ضبه �أع��ر����ش �الإن��ف��ل��ون��ز�، م��ع �رت��ف��اع يف درج��ة �حلر�رة 

و�لتعب و�آالم يف �لع�ضالت.
وميكن �أن تعاين �حلاالت �لنادرة من �ل�ضلل، و�إذ� �أثر ذلك على 

�لع�ضالت �مل�ضتخدمة يف �لتنف�ش، فقد ي�ضبح مهدد� للحياة.

�سوء التغذية
�الأطفال و�ضوء  زيادة يف بد�نة  "ن�ضهد  ر��ضيل:  �لدكتورة  تقول 
�أمثال  ح���االت  �لتغذية".وعادت  ���ض��وء  �إىل  ي���وؤدي  م��ا  �لتغذية 
�ال���ض��ق��رب��وط )ع���وز ف��ي��ت��ام��ني ���ض��ي، و�ل����ذي ي�����ض��ار �إل��ي��ه �أي�ضا 
مبر�ش �لقر��ضنة و�لبحارة( و�لك�ضاح، �إىل �لظهور يف موؤ�ض�ضات 
�لرعاية �ل�ضحية يف �ململكة �ملتحدة.ويوؤدي مر�ش �ال�ضقربوط 
ال  عندما  �للثة  ونزيف  �ملفا�ضل  و�آالم  و�لكدمات  �الإره���اق  �إىل 
يوؤثر  بينما  �ضي،  �ل�ضخ�ش على ما يكفي من فيتامني  يح�ضل 
�لك�ضاح على منو �لعظام لدى �الأطفال وع��ادة ما يكون نتيجة 

لنق�ش فيتامني د �أو نق�ش �لكال�ضيوم.

النكاف واحل�سبة
يفرت�ش �أن يح�ضل �جلميع يف مرحلة �لطفولة عادة على لقاح 
MMR �ملخ�ض�ش للح�ضبة و�لنكاف و�حل�ضبة �الأملانية، لكن 
"خالل كوفيد، �ضهدنا �نخفا�ضا يف  �إنه  �لدكتورة ر��ضيل تقول 
و�لنكاف  �حل�ضبة  لقاح  على  يح�ضلون  �ل��ذي��ن  �الأط��ف��ال  ع��دد 
و�حل�ضبة �الأملانية. وهناك خماوف من �أن يوؤدي ذلك �إىل زيادة 

عدد هذه �الأمر��ش �ملميتة".

الأطباء يك�سفون اأعرا�سا يجب مالحظتها

االزدياد  يف  اآخذة  »تاريخية«  اأمرا�ش   6

doctorpiter. وي�ضري �الأخ�ضائي، يف مقابلة مع موقع
،ru

�إىل �لنظام  �مل��ك�����ض��ر�ت  �إ���ض��اف��ة  �ل�����ض��روري  �أن���ه م��ن  �إىل   
�ل��غ��ذ�ئ��ي مثلها م��ث��ل �خل�����ض��رو�ت و�ل��ف��و�ك��ه. الأن���ه عند 
�لوزن  يف  زي��ادة  ت�ضبب  ال  �ضحيحة،  ب�ضورة  ��ضتخد�مها 

فقط، بل وتعزز �ل�ضحة �أي�ضا.
�لدم  فقر  م��ن  �ل��وق��اي��ة  على  �ملك�ضر�ت  "ت�ضاعد  وي��ق��ول، 
وتخف�ش م�ضتوى �الإجهاد وتعيد م�ضتوى �ضغط �لدم �إىل 

�لغدة �لدرقية،  حدوده �لطبيعية. كما حت�ضن عمل 
وت�����ض��اع��د ع��ل��ى �م��ت�����ض��ا���ش �حل���دي���د و�إن���ت���اج 

�لهيموغلوبني".
�الأخ�ضائي  وي��ل��ف��ت 

�أن  �إىل  �الن���ت���ب���اه، 
��������ض�������ك�������ل 

بع�ش �أنو�ع �ملك�ضر�ت يذكرنا ب�ضكل بع�ش �أع�ضاء �جل�ضم 
�إىل حد  و�لبندق  �لدماغ،  ي�ضبه  �جلوز  فمثال  �لد�خلية. 
ما �لقلب. وهناك نظرية مفادها �أن هذه �ملك�ضر�ت تفيد 

�الأع�ضاء �مل�ضابهة لها.
وي�ضيف، يجب على كل من يريد تعزيز منظومة �ملناعة 
و�لتخل�ش من �لتوتر �لع�ضبي و�لتعب، تناول �للوز. كما 
�أنه على �لرغم من �حتو�ء �ملك�ضر�ت على �ضعر�ت حر�رية 

تخفي�ش عالية، ميكن  يف  ����ض��ت��خ��د�م��ه��ا 
ب�ضرعة  �ل����وزن 

�أي�ضا.
ووف��ق��ا ل���ه، �ل��ك��اج��و مفيد ل��الأم��ع��اء، الأن���ه ي��ح��ت��وي على 
�الألياف �لغذ�ئية و�الأحما�ش �الأمينية، كما يحمي �لقلب 

�أي�ضا. و�جلوز يح�ضن �لذ�كرة، 
�لدم  يف  �لكولي�ضرتول  م�ضتوى  تخفي�ش  على  وي�ضاعد 

و�إبطاء عملية �ل�ضيخوخة.
وين�ضح �الأخ�ضائي بعدم �ضر�ء �ملك�ضر�ت �ململحة، وبنقعها 
�ملو�د  تزيل  �لنقع  عملية  الأن  ��ضتخد�مها.  قبل  �مل��اء  يف 
زيادة  �إىل  ي��وؤدي  ما  �ملفيدة،  �مل��و�د  ن�ضاط  وتعزز  �ل�ضارة 

قيمتها �لغذ�ئية.

الكاجو
�ملناعة  ت��ع��زي��ز  يف  ي��ف��ي��د   
وتخفي�ش م�ضتوى 
�لكولي�ضرتول 
�ل���������������������ض����������ار 
وت����ن���������ض����ي����ط 
ع��������م��������ل��������ي��������ة 
�ل����ت����م����ث����ي����ل 
�ل�����غ�����ذ�ئ�����ي 
ت  تينا و للرب
و�الأح������م������ا�������ش 
�ل������ده������ن������ي������ة يف 

�خلاليا.
مفيد  وك�������ذل�������ك   
ل���ل���ق���ل���ب و�الأوع�������ي�������ة 

�لدموية.

البندق
 يفيد بعد �لن�ضاط �لبدين �ملكثف، ومينع تطور �الأور�م، 
�ضروري  وه��و  �ل��دم��وي��ة  و�الأوع��ي��ة  �لقلب  عمل  ويح�ضن 

لل�ضعفاء، و�لن�ضاء �ملر�ضعات.
�جل�������وز- ي��ف��ي��د ل��ت��ح�����ض��ني �ل�����ذ�ك�����رة وت���ق���وي���ة �الأوع����ي����ة 

�لدموية.

ال�سنوبر
�مل�ضكالت  وحم��ارب��ة  �الأن��ث��وي  �جل�ضد  حت�ضني  يف  يفيد   

�جللدية و�أمر��ش �لكبد و�ملر�رة.

اللوز
�لذهني  �ل��ن�����ض��اط  ويح�ضن  �لع�ضبي  �ل��ت��وت��ر  م��ن  يقلل 
ويحمي من مر�ش �ل�ضكري وي�ضاعد على ��ضتقر�ر �لوزن 

وحت�ضني وظيفة �الأمعاء.

الفول ال�سوداين
يفيد يف �إبطاء عملية �ل�ضيخوخة وحت�ضني �لذ�كرة و�ملز�ج 
و�الأوعية  �لقلب  وحماية  �ل�ضريوتونني،  على  الحتو�ئه 

�لدموية.

الف�ستق
 مفيد لالأمعاء الأنه يحتوي على ن�ضبة عالية من �الألياف 

�لغذ�ئية و�الأحما�ش �الأمينية، وحماربة �جلوع.
�حلا�ضلة  �لتغري�ت  مكافحة  يف  يفيد  �لرب�زيلي-  �جل��وز 
يف �جل�ضم �لناجمة عن �لتقدم بالعمر. وهو م�ضدر مهم 
لل�ضيلينيوم �ل�ضروري للج�ضم. يقلل من خطر �الإ�ضابة 

مبر�ش �لزهامير.

طبيب يحدد املك�صرات املفيدة للقلب واملناعة
يف  �سرورية  املك�سرات  اأن  ال�سموم،  علم  اأخ�سائي  كوتو�سوف،  ميخائيل  الدكتور  اأعلن 
النظام الغذائي، واأن اللوز والكاجو يحميان القلب والغدة الدرقية ومنظومة املناعة.
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العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
MOJAU_2022- 0097632 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�ضيد : عبد�للطيف عقيل حمى �لدين عبد�هلل �لب�ضتكي، �جلن�ضية 
 : �ل�ضيد  �ىل  ذلك  و   %100 �لبالغة  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته  �الم��ار�ت يرغب يف 
نز�ر قا�ضم حممد �لغامن – �جلن�ضيه �الردن يف �لرخ�ضة )نابل�ش لتجارة �الدو�ت �ل�ضحيه و 
�ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )779003( �ل�ضادرة من  باأمارة  تاأ�ض�ضت  �لكهربائيه( و�لتي 
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بال�ضارقة. تعديالت �أخرى : تنازل �ضاحب �لرخ�ضه الخر - تغيري 
 )14( �مل��ادة  وعمالبن�ش  �لو�حد.  �ل�ضخ�ش  �ضركة  �ىل  فرديه  موؤ�ض�ضه  �لقانوين من  �ل�ضكل 
�لعدل.  �لكاتب  �ضان  يف   2013 ل�ضنة   )4( رق��م  �الحت���ادي  �لقانون  �ح��ك��ام   م��ن   )5( فقرة 
فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد 
عليه مر�جعة مكتب  ذل��ك  �عرت��ش حيال  �ي  لديه  �الع��الن فمن  ه��ذ�  تاريخ  ��ضبوعني من 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70535

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
MOJAU_2022- 0097661 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�ضيد : حممد �ضهباز خان حممد �ضديق خان، �جلن�ضية باك�ضتان �ت 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغه 100% و ذلك �ىل �ل�ضيد : عبا�ش �لدين 
مزمدير جالل �لدين مزمدير - �جلن�ضيه بنغالدي�ش يف �لرخ�ضة )�ضوبرماركت بحر �لتوفري( 
و�لتي تاأ�ض�ضت باأمارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )785476( �ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية 

�القت�ضادية بال�ضارقة ، تعديالت �أخرى : تنازل �ضاحب �لرخ�ضه الخر
2013 يف  ل�ضنة  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ش 
�ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ش  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��ضبوعني  بعد  �ليه  �مل�ضار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70535

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
MOJAU_2022- 0097676 رقم املع�ملة

 تن�زل/ بيع 
�لعام بالت�ضديق على تنازل عن  �إنه �ضيقوم �لكاتب �لعدل  يرجى �لعلم 
�ضعيد عبد�هلل   : �الأول  �ل��ط��رف  م��ن  �مل��ذك��وره  �الأط����ر�ف  ب��ني  �لرخ�ضة 
�لثاين  �ل��ط��رف  �إىل  �الإم������ار�ت    : �جلن�ضية   - �ل�ضحي  �ضعيد  ع��ب��د�هلل 
باال�ضم  �الإم�����ار�ت    : - �جلن�ضية  �ل�����ض��ري��دي  ���ض��امل  ���ض��امل على عبيد   :
�لتجاري )�ملخبز �لفريد( ن�ضاط �لرخ�ضة )خمبز تنور( و�ملرخ�ش من 
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية يف �ل�ضارقة رخ�ضة مهنية رقم : 545308 
�القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  يف   03/07/2006  : ب��ت��اري��خ  �ل�����ض��ادرة 
�لتنازل  على  بالت�ضديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �ضيقوم  وعليه   ، بال�ضارقة 

بعد �إنق�ضاء 14 يوم من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن،

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70349

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
 اإخط�ر عديل ب�لوف�ء 

MOJAU_2022- 0094096 رقم املع�ملة
784199470820921 ب�ضفتي  �لدروبي - �جلن�ضية �ضوريا - يحمل بطاقة هوية رقم   �لدين  �ملخط�ر / طالل �ضم�ش 

وكيال عن �ل�ضيد/ زمناكو يا�ضني قادر مبوجب وكالة م�ضدقه لدى كاتب �لعدل رقم 1076341/1/2021 
�لعن�و�ن / �ل�ضارقه - �ل�ضناعيه 7 هاتف رقم / 0552818933

 -  784199095163137 رقم  هويه  وحتمل  باك�ضتان  �جلن�ضية   - غوري  يون�ش  حممد  غوري  ثوبيه   / �إليه  �ملخطر 
�لعن�و�ن/ �ل�ضارقه - �ل�ضناعيه 7 ت : 0526370862

�ملو�ضوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 11000 درهم
�ملخطر �إليه حرر عدد 2 �ضيكات للمخطر مببلغ 11000 )�حدى ع�ضر �لف( درهم �مار�تي فقط

حيث �نه بتاريخ ��ضتحقاق �ل�ضيك توجه �ملخطر ل�ضرف �ل�ضيك �إال �أنه �رتد دون �ضرف ب�ضبب �حل�ضاب معلق وبياناته كالتايل:
�ضيك رقم 000012 مببلغ 5500 درهم بتاريخ ��ضتحقاق 2022/5/20 و�مل�ضحوب على بنك �الإمار�ت دبي �لوطني

�لوطني دبي  �الإمار�ت  بنك  على  و�مل�ضحوب   2022/7/20 ��ضتحقاق  بتاريخ  درهم  �ضيك رقم 000013 مببلغ 5500 
�الإجر�ء�ت  التخاذ  �ضن�ضطر  و�ال  �إخطاركم  تاريخ  من  �أيام  خم�ضة  خالل  �ملذكور  مبلغ  �ضد�د  ب�ضرورة  نخطركم  فاننا  لذلك 

�لقانونية، و�طلب من �ل�ضيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �الإخطار للعلم مبا جاء به. 
وهذ� �إخطار منا بذلك

الك�تب العدل     

          الإم�رات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتع�ون الدويل

  اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت )ال�ش�رقة(   

70533

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية ب�لن�شر 

اأداء     اأمر   AJCEXCICPL2022 /0004647 اإخط�ر دفع يف  الق�شية رقم
�إىل �ملحكوم عليه : مطعم ومقهى �ضر�يا دم�ضق  

حيث �نه  قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح �ملدعي  
�ملنفذ هويده عارف �لكو�ضا �لكو�ضا ،  رباح عادل �ل�ضاغوري ، �جلن�ضية : �ضوري 

�ضفا عارف �لكو�ضا ، �جلن�ضية : �ضوري  ، مروة عارف �لكو�ضا ، �جلن�ضية : �ضوري 
نو�ل عارف �لكو�ضا ، �جلن�ضية : �ضوري  ، رتيبه عارف �لكو�ضا ، �جلن�ضية : �ضوري 

فطوم حميد كو�ضه ، �جلن�ضية : �ضوري  ، �ضبحية حميد كو�ضا ، �جلن�ضية : �ضوري
يف �لق�ضية �مل�ضار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�ضم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  
تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف : 32602.0 

 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�ضار  �لتنفيذي  �ل�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�جلربي  �لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ضتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �الإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
حمكمة عجم�ن الإحت�دية 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية ب�لن�شر 

املرجتعة    ال�شيك�ت   AJCEXCIBOUNCE2022 /0004135 اإخط�ر دفع يف  الق�شية رقم
�إىل �ملحكوم عليه : �رون الل ثيكيثاد�ثيل ر�دهاكري�ضنان  

حيث �نه  قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح �ملدعي  
�ملنفذ منادى جنوح �ملطرود - �جلن�ضية �ضوري - يف �لق�ضية �مل�ضار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�ضم �ملحدد لذلك ، ومبا 
�ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف : 21514.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�ضند �لتنفيذي �مل�ضار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�ضور جل�ضة يوم - �ملو�فق - �ل�ضاعة - �أمام �ملحكمة �ملذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن �ملحكمة �ضتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة عجم�ن الإحت�دية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 70608
اإعالن مدعى عليه ب�لن�شر 

لدى حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية الإبتدائية املدنية الإحت�دية 
تظلم    SHCFICIGRI2022 /0007841 يف  الدعوى رقم

�ىل : حممد يو�ضف حممدي جان  
جمهول حمل �الإقامة : ح�ضب حتري دبي   

نعلمكم باأن متظلم / �ل�ضقر للنقل �خلا�ش للركاب باحلافالت 
�لعنو�ن : حمل �الإقامة : �ل�ضارقة   

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة ب������ : 
تظلم 1 

لذ� يتوجب عليكم �حل�ضور �أمام �لد�ئرة د�ئرة �المر على عر�ئ�ش - �لد�ئرة �لثانية حمكمة �ل�ضارقة 
دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   8.00 �ل�ضاعة   2022/11/2 �ملو�فق   ...... يوم  �ضباح  �الإحتادية 
�ضتبا�ضر  �ملحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  �إر�ضال  �أو  ح�ضوركم  عدم  حالة  ويف   ، وم�ضتند�ت 

�الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ / 2022/10/26 م. 

مدير اخلدم�ت الق�ش�ئية 

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
اإعالن منفذ �شده ب�لن�شر 

حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية  - املروج لتقطيع الرخ�م - ذ م م   
عم�يل   SHCEXCILABS2022 اإخط�ر دفع يف الق�شية رقم 0005706/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ملروج لتقطيع �لرخام - ذ م م - �لعنو�ن : �ل�ضارقة �ل�ضناعية رقم 17 خلف �متد�د �ضارع 
�ل�ضارقة �لد�ئري مكتب مظلة �ر�ش م�ضورة ملك حميد غامن

حيث �نه بتاريخ قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح �ملدعي 
�ملنفذ �ضونو كومار ر�جبهار ، �جلن�ضية هندي  

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

�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف 11080.0   
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�ضند �لتنفيذي �مل�ضار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / 
�إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �أمام �ملحكمة �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ضتتخذ بحقك  �ل�ضاعة -   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
اإعالن منفذ �شده ب�لن�شر 

حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة مزون ملق�ولت البن�ء - ذ م م   
املرجتعة  ال�شيك�ت   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخط�ر دفع يف الق�شية رقم 0006721/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ضركة مزون ملقاوالت �لبناء - ذ م م
حيث �نه بتاريخ قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح �ملدعي 

�ملنفذ �ضركة �ضوليكو للتجارة - ذ م م    يف �لق�ضية �مل�ضار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�ضم �ملحدد لذلك 

، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي :
�ملجموع �لكلي �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف 46403.0  

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

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

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 70535
مذكرة اإعالن حكم ب�لن�شر 

�ش�درة من حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0001222 يف  الدعوى رقم

 : �إىل : �ملحكوم عليه / يحيى عبد�لكرمي عبد�هلل �ضابر �المريي - �لعنو�ن 
 9467341

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/10/6 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لبلو�ضي   غريب  �حمد  �حمد  علي   / ل�ضالح  �أعاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى 

بالتايل : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�ضوري :-
درهما  �لف  درهم خم�ضة ع�ضر   15000 بان يدفع مبلغ  �ملدعى عليه  بالز�م 

للمدعي و�لزمته بالر�ضوم و�مل�ضاريف.  
حكما غري قابال لال�ضتئناف خالل �ملدة �لقانونية

املحكمة البتدائية املدنية       

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
وزارة العدل - حمكمة ال�ش�رقة البتدائية الحت�دية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1384 ل�شنة 2021

اإعالن بيع عق�ر ب�ملزاد العلني )ن�شرا(
�ملنفذ �ضده / موؤ�ض�ضة و��ضط لتجارة �ملعد�ت - موؤ�ض�ضة فردية مالكها / عبد�لقادر �حمد حممد  

ل�ضالح طالب �لتنفيذ / بنك دبي �ال�ضالمي - �ش م ع  
www. للمز�د�ت  �الإمار�ت  موقع  على  علني  مز�د  �ضينعقد  باأنه  للجميع  �الإحتادية  �الإبتد�ئية  �ل�ضارقة  حمكمة  تعلن 
�لعقار  لبيع  وذلك   2022/11/16 �الربعاء  يوم  ظهر�  ع�ضر  �لثانية  �ل�ضاعة  متام  يف   emiratesauction.ae
�لنحو �لتايل : - قطعة رقم )1593( ملك مبنطقة  �لعقار على  �لعائد ملكيته للمنفذ �ضده )العلى عطاء( و�أو�ضاف 
�ل�ضجعه �ل�ضناعية باإمارة �ل�ضارقة ب�ضعر �لتثمني : 53،890،000 درهم وبعد �لعر�ش العلى عطاء ي�ضبح قيمة �لعقار 

)26،945،000( و�لعقار عبارة عن : �ر�ش �ضناعية قيد �الن�ضاء بن�ضبة )%86( 
يتوجب على �لر�غب باالإ�ضرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�ضر�ء �و �ال�ضتف�ضار عن ذلك مر�جعة ق�ضم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �اللكرتوين 
�لتقدم  �عرت��ش  له  من  كل  وعلى  �لبيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  لالإمار�ت 

باعرت��ضه معزز� �إياه مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �ملوقع �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل. 
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�ش�رقة الحت�دية البتدائية 

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70496

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
 �شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- ب�نحالل �شركة

��ضم �ل�ضركة : انرتلوكيو�سن لتجارة ال�سكر �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م  
�لعنو�ن : ،  �ل�ضكل �لقانوين : �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة  - �ل�ضخ�ش �لو�حد )ذ م 
م( ، رقم �لرخ�ضة : 970384 رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري : 1591191 مبوجب 
�لتجاري  �ل�ضجل  يف  �لتاأ�ضري  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�ضياحة  �الإقت�ضاد  د�ئ��رة  تعلن  هذ� 
ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ، وذل���ك مب��وج��ب  �أع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل�ضركة  ب��اإن��ح��الل  لديها 
 2022/10/24 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/10/24
الو�سط  ال�سرق  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي  لديه  من  وعلى 
عثمان  عبد�ل�ضميع  حممد  ملك   1305 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�سابات  لتدقيق 
�مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً     : فاك�ش   04-5897971  : هاتف   - ب��اي  بزن�ش   -

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ش�د وال�شي�حة

70608 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
�شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات 
 - ب��اي  بزن�ش   - عثمان  عبد�ل�ضميع  حممد  ملك   1305 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
و�ل�ضياحة  �الإقت�ضاد  تعلن  ه��ذ�  مبوجب        : فاك�ش   04-5897971  : هاتف 
لتجارة  انرتلوكيو�سن  لت�ضفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�ضفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  يف 
ال�سكر �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2022/10/24 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/24 
وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ش�د وال�شي�حة

70608

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
انذار عديل ب�لن�شر

رقم )2022/101289(
�ملنذر : �ضرغام �ضعد علي - عر�قي �جلن�ضية.

�ملنذر �ليه : جمعة �ضامل بطي عبيد بالعمى �ليا�ضي- �مار�تي �جلن�ضية
مبلغ  �لتامني  قيمة  رد  ب�ضرورة  �ليه  �ملنذر   - �ملنذر  ينذر   -: �ملو�ضوع 
�أيام   5 �أق�ضاها  2، خ��الل م��دة  9500 دره��م عن �لوحدة رق��م  وق��دره 
من تاريخ ن�ضر هذ� �الإنذ�ر، و�إال �ضي�ضطر �ملنذر التخاذ كافة �الإجر�ء�ت 
للمطالبة  �ملو�ضوعية  �ل��دع��وى  ورف��ع  حقه  ل��ه  حتفظ  �لتي  �لقانونية 
�ضرر  �و  عطل  �أي  عن  �ملنا�ضب  بالتعوي�ش  و�ملطالبة  �مل�ضتحقات،  بكافة 
تعر�ش له �ملنذر، مع حتميل �ملنذر �إليه كافة ر�ضوم وم�ضاريف �لتقا�ضي 

و�أتعاب �ملحاماة.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي

70608 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
MOJAU_2022- 0097110 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
�إع�الن

�لرخ�ضة  ميلك  �جلن�ضية  هندي   - عبد�لرحيم  ماثابوالن  �هلل  هبه  حممد   : �ل�ضيد  �أن  حيث 
�لتجارية )بيت �لبهار�ت للدجاج �ملقلي( رخ�ضة جتارية و�لتي تاأ�ض�ضت بال�ضارقه مبوجب رخ�ضة 
رقم )781306( حيث �ن �ل�ضيد: حممد هبه �هلل ماثابوالن عبد�لرحيم - هندي �جلن�ضية 
للدجاج  �لبهار�ت  �لتجارية ))بيت  �لرخ�ضة  و�لتنازل عن جزء من ح�ضته يف  �لبيع  يرغب يف 
�ملقلي(( �لبالغة )100%( �إىل �ل�ضيد : كونهيموتي كاد�كد�ن - هندي �جلن�ضية لت�ضبح ن�ضبته 
)30%( ، ��ضافة �ضريك. وعمالبن�ش �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم 
)4( ل�ضنة  2013 يف �ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم 
�لت�ضديق  على �الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي  �عرت��ش 

على ذلك عليه �تباع �ل�ضبل �لقانوين حيال ذلك. 
الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70533 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
MOJAU_2022- 0097627 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
�إع�الن

�لرخ�ضة  ميلك   - �جلن�ضية  �مار�تي   - �لعوي�ش  �ضلطان  عبد�هلل  حمد  �أحمد   : �ل�ضيد  �أن  حيث 
بال�ضارقه مبوجب رخ�ضة رقم  تاأ�ض�ضت  و�لتي  �ل�ضيار�ت( رخ�ضة جتارية  لتاجري  �لتجارية )�ريج 
)115005( حيث �ن �ل�ضيد : �أحمد حمد عبد�هلل �ضلطان �لعوي�ش - �مار�تي  �جلن�ضية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن 80% من ح�ضته يف �لرخ�ضة �لتجارية ))�ريج لتاجري �ل�ضيار�ت(( �لبالغة 
��ضماعيل عبد�لوهاب خليل �لدحدوح - م�ضري  �ل�ضيد :  20% �إىل  100%( ليكون ن�ضيبه   (
ذ�ت  �ضركة  �يل  فردية  موؤ�ض�ضة  من  �لقانوين  �ل�ضكل  تغيري   %80 ن�ضيبه  ليكون   - �جلن�ضية 

م�ضوؤولية حمدودة ��ضافة �ضريك / �ضركاء
وعمالبن�ش �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء �مل�ضار 
�ل�ضبل  �تباع  تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي  �عرت��ش على ذلك عليه  ��ضبوعني من  �ليه بعد 

�لقانوين حيال ذلك. 
الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70533

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
اإعالن منفذ �شده ب�لن�شر 

حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية
ال�شكب لتج�رة احل��شب اليل والهواتف املتحركة ذ م م   

)جزئي(  عم�يل   SHCEXCILABMIN2022 اإخط�ر دفع يف الق�شية رقم 0006122/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �ل�ضكب لتجارة �حلا�ضب �اليل و�لهو�تف �ملتحركة ذ م م   

�لعنو�ن : �ل�ضارقة �ل�ضناعية 5 خلف �ضوق �ملبارك هايربماركت 0522589553 
حيث �نه بتاريخ قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح �ملدعي 

�ملنفذ الل بابو �ضاه - �جلن�ضية نيبايل  - يف �لق�ضية �مل�ضار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�ضم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف 4368.0  
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�ضار  �لتنفيذي  �ل�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  جل�ضة  بح�ضور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �الإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ضتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة.  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ضاعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
مذكرة اإعالن حكم ب�لن�شر 

�ش�درة من حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0003709 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / ميناخان حممد فريوز - �لعنو�ن : 9532477 
�ضركة ذي نيو �نديا ��ضورن�ش كومباين ليمتد للتاأمني - �لعنو�ن : 9532478  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/7/25 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �أعاله ل�ضالح / �أجرة �ل�ضارقة - ذ م م -  بالتايل :

حكمت �ملحكمة : 
�الف  خم�ضة  وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  و�لت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م 
هذ�  على  �لقانونية  للفائدة  باالإ�ضافة  فل�ضا  وت�ضعون  وخم�ضة  درهم  و�ضتون  وثالثة  و�ضتمائة 
�ملبلغ بو�قع 5% �ضنويا من تاريخ �الدعاء وحتى �ل�ضد�د �لتام على �أال تتجاوز �أ�ضل �لدين - مع 

�لر�ضوم و�مل�ضاريف. 
حكما غري قابال لال�ضتئناف خالل �ملدة �لقانونية.

املحكمة البتدائية املدنية       

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
مذكرة اإعالن حكم ب�لن�شر 

�ش�درة من حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0003525 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه  حممد �أ�ضرف ماثيال - �لعنو�ن : 9528468
�ضركة �لبحرية �لوطنية للتاأمني - �لعنو�ن : 9528469 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/8/31 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �أعاله ل�ضالح / �أجرة �ل�ضارقة - ذ م م -  بالتايل :

حكمت �ملحكمة : 
وثالثمائة  �لف  وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  و�لت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م 
و�ثنني وثالثون درهم وت�ضعة و�ضتون فل�ضا باالإ�ضافة للفائدة �لقانونية على هذ� �ملبلغ بو�قع 
�لر�ضوم  �لدين - مع  �أ�ضل  �أال تتجاوز  �لتام على  �ل�ضد�د  تاريخ �الدعاء وحتى  5% �ضنويا من 

و�مل�ضاريف و 500 درهم �تعاب �ملحاماة. 
حكما غري قابال لال�ضتئناف خالل �ملدة �لقانونية.

املحكمة البتدائية املدنية       

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
MOJAU_2022- 0097683 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
�إع�الن

)�لطاوو�ش  �لتجارية  �لرخ�ضة  ميلك   - �جلن�ضية  باك�ضتاين   - حممد  حم�ضن  حممد   : �ل�ضيد  �أن  حيث 
لتجارة �اللكرتونيات( رخ�ضة جتارية و�لتي تاأ�ض�ضت بال�ضارقه مبوجب رخ�ضة رقم )118338( حيث 
�ن �ل�ضيد : حممد حم�ضن حممد - باك�ضتاين - �جلن�ضية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 80% من ح�ضته 
يف �لرخ�ضة �لتجارية ))�لطاوو�ش لتجارة �اللكرتونيات(( �لبالغة )100%( �إىل �ل�ضيد : عا�ضم عا�ضف 
ت�ضودهوري حممد عا�ضف - باك�ضتاين �جلن�ضية - و�ىل �ل�ضيدة / نرج�ش عا�ضف �ضودرى حممد عا�ضف 
من  �لقانوين  �ل�ضكل  تغيري  - باك�ضتانية �جلن�ضية بقدر 10% لي�ضبح ن�ضيبه يف �لرخ�ضة 10% مع 
وكيل خدمات �ىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة متلك �جنبي ، ��ضافة �ضركاء. وعمالبن�ش �ملادة )14( 
فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر 
هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن 

فمن لديه �ي  �عرت��ش على ذلك عليه �تباع �ل�ضبل �لقانوين حيال ذلك. 

الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70533 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
MOJAU_2022- 0097716 رقم املع�ملة

تن�زل/ بيع
�إع�الن

�لرخ�ضة  ميلك   - �جلن�ضية  – �مار�تي  �لكتبي  غا�ضم  ر��ضد  �ضلطان  �ضيف  �ل�ضيد:  �أن  حيث 
بال�ضارقه  تاأ�ض�ضت  و�لتي  جتارية  رخ�ضة  و�لفو�كه(  �خل�ضرو�ت  لتجارة  )�ل�ضويح  �لتجارية 
 - �لكتبي  غا�ضم  ر��ضد  �ضلطان  �ضيف  �ل�ضيد:  �ن  حيث   )559459( رقم  رخ�ضة  مبوجب 
�مار�تي - �جلن�ضية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته يف �لرخ�ضة �لتجارية ))�ل�ضويح 
ر��ضد  �ضلطان  �ضيف  ر��ضد   : �ل�ضيد  �إىل   )%100( �لبالغة  و�لفو�كه((  �خل�ضرو�ت  لتجارة 

�لكتبي- �مار�تي �جلن�ضية - تنازل �ضاحب �لرخ�ضة الخر. 
 2013 ل�ضنة   �لقانون �الحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وعمالبن�ش 
يف �ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي  �عرت��ش على ذلك 

عليه �تباع �ل�ضبل �لقانوين حيال ذلك. 
الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70533 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
رقم الرخ�شة : 92399

غرفة جت�رة و�شن�عة عجم�ن -  ق�شم ال�شجل التج�ري 
اإعالن وحل وت�شفية 

�ال�ضم �لتجاري : م�ضار ملقاوالت �ن�ضاء �لطرق - ذ م م  
�لطرق  �ن�ضاء  مل��ق��اوالت  م�ضار   : ه��ي  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�ضركة  ب��ان  للجميع  نعلن 
�م��ارة عجمان مبوجب قانون  - ذ م م �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حم��دودة تا�ض�ضت يف 
�ل�ضركات �الحتادي  رقم  )8( ل�ضنة )1984( وتعديالته مرخ�ضة يف د�ئرة �لتنمية 
�القت�ضادية و�ضجلته  بالتنمية �القت�ضادية  حتت رقم )92399( وقد قرر �ل�ضركاء 

حلها وت�ضفيتها وتعيني �ل�ضيد.
  جمال لتدقيق احل�سابات     

م�ضفى  قانوين لل�ضركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��ش �لتقدم به للم�ضفي 
�مل��ذك��ورة �ع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�ضر �الع��الن وعلى  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة عجمان ،  هاتف : 067447771  ، �ش.ب : 5544

دائرة التنمية القت�ش�دية    
حكومة عجم�ن

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
اعالن ب�لن�شر

اإعالن �شحيفة الطعن رقم 2022/1165  
بوك�لة املح�مي / �شالح مب��شري 

�إىل : 1- حبيب �ضاحلي 2-لينا �إبر�هيم �ضاحلي ، 3-د�نة �إبر�هيم �ضاحلي  
ليكن معلوما لديكم بان �حلكم �ال�ضتئناف رقم 2022/435 جتاري �ل�ضادر بتاريخ 
�إبر�هيم  �ضارة  �لطاعن/  طرف  من  بالنق�ش  عليه  �لطعن  مت  قد   2022/7/19
�ضاحلي، يف �لطعن �مل�ضار �ليه �عاله وعليكم �يد�ع مذكرة بدفاعكم م�ضفوعة ب�ضند 
توكيل �ملحامي �ملوكل عنكم وبامل�ضتند�ت �لتي يرى تقدميها لدى مكتب �د�رة �لدعوى 

يف موعد �ق�ضاه خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

     الم�رات العربية املتحدة
 املحكمة الحت�دية العلي�

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
 اعالن ب�لن�شر

للم�شت�أنف �شده للح�شور اأم�م مكتب اإدارة الدعوى 
يف �شحيفتني ب�للغة العربية والإجنليزية  

يف الإ�شتئن�ف رقم 2022/1348 عم�يل 
بناء علي طلب �مل�ضتاأنف : و�حة �ملنزل للمقاوالت �لكهربائية و�ل�ضحية

�ىل �مل�ضتاأنف �ضده : د�ن�ش �ضديقي حممد نظام �لدين �ضديقي - باك�ضتاين 
�جلن�ضية

�نت مكلف باحل�ضور �مام مكتب �إد�رة �لدعوى عرب �الإت�ضال �ملرئي  مبحكمة 
��ضتئناف �ل�ضارقة �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية 
، وذلك يف  �لعدل  �مل�ضتند�ت على نظام وز�رة  على �لدعوى مرفقا بها كافة 
 - �أع��اله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  يف   2022/10/31 �ملو�فق  �الإثنني  يوم 

بو�ضفك م�ضتاأنف �ضده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�ش�رقة  الحت�دية ال�شتئن�فية

مكتب ادارة الدعوى
70392
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العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
اإعالن مدعى عليه ب�لن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحت�دية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006161 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عادل فتحي قي�ضي  
جمهول حمل �الإقامة 

بناء على طلب �ملدعي )ة( عبد�حلميد نظري �ضالح ثابت 
وعنو�نه : �ل�ضارقة �خلز�مية رقم �لهاتف : 971503014666 

�ل�ضارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/22 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  �نت 
3( �ضخ�ضيا �و  �الإحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 
بو��ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ضتند�ت وذلك 
رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�ضر  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�ضرة  خالل مدة ال 

�عاله - بو�ضفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/20 م.   

مكتب اخلدم�ت الق�ش�ئية      

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 70533
اإعالن مدعى عليه ب�لن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجم�ن الإحت�دية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحت�دية
)جزئي(   جت�ري   AJCFICIPOR2022 /0003941 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ماجنيت �ضينغ جورميت �ضينغ  - جمهول حمل �الإقامة  
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/22 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  �نت 
)مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا   )8 رقم  �لدعوى  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ضتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�ضر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�ضرة 

بو�ضفك مدعي عليه.
مالحظة : �عالن ن�ضر باللغتني �لعربية و�الإجنليزية 

حرر بتاريخ  2022/10/26 م.   
مكتب اخلدم�ت الق�ش�ئية      

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
اإعالن منفذ �شده ب�لن�شر 

حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية
الن�شيم اله�دي لنقل الرك�ب ب�حل�فالت املوؤجرة   

املرجتعة  ال�شيك�ت   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخط�ر دفع يف الق�شية رقم 0006475/ 
�إىل �ملحكوم عليه :  �لن�ضيم �لهادي لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة   

حيث �نه بتاريخ قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح �ملدعي 
�ملنفذ دو�ر �لقا�ضمية لتجارة �لديزل - ذ م م  

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

�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي :
�ملجموع �لكلي �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف 15850.0 درهم

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

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
اإعالن منفذ �شده ب�لن�شر 

حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�مد خريي احمد عزام   
مدين    SHCEXCICIVS2022 اإخط�ر دفع يف الق�شية رقم 0007413/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حامد خريي �حمد عز�م 
حيث �نه بتاريخ قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح �ملدعي 

�ملنفذ �بر�هيم حممد عو�ش �ضعد - �جلن�ضية : م�ضري  
يف �لق�ضية �مل�ضار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�ضم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي :

�ملجموع �لكلي �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف 18450.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�ضند �لتنفيذي �مل�ضار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ضتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
اإعالن منفذ �شده ب�لن�شر 

حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - حمكمة التنفيذ املدنية  - تورك اأوتومي�شن �شي�شتمز )�س.م.ح( 
  Torque Autoation Systems  FZE

)جزئي(  جت�ري   SHCEXCIPOR2021 اإخط�ر دفع يف الق�شية رقم 0002024/ 
�إىل �ملحكوم عليه :  تورك �أوتومي�ضن �ضي�ضتمز )�ش.م.ح( 

Torque Autoation Systems  FZE
حيث �نه بتاريخ قد �ضدر �حلكم �ملرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح �ملدعي 

�ملنفذ �ضركة حممد عبد�هلل حاجي يو�ضف خوري و�ضركاه )�ش ذ م م(  
يف �لق�ضية �مل�ضار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�ضم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   
تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف 53964.0 درهم

 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�ضار  �لتنفيذي  �ل�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �ضتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
مذكرة اإعالن حكم ب�لن�شر 

�ش�درة من حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   جت�ري   SHCFICIPOR2022 /0003266 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �أجاز علي خان حممد �أعظم - �لعنو�ن : 9520922 
حممد زي�ضان �ضالح حممد - �لعنو�ن : 9520923 

حممد ��ضفاق علي خان - �لعنو�ن : 9520924  
بالرقم  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/9/28 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�ملحكمة  حكمت   : بالتايل    - م  م  ذ  �ش   - �لعامة  للتجارة  �لعاملية  �لقائد  �ضركة   / ل�ضالح  �أعاله 
وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدو�  بان  �لت�ضامن  وجه  على  عليهم  �ملدعي  بالز�م   : ح�ضوري  مبثابة 
1.725.959 درهم )مليون و�ضبعمائة و�ربعة وع�ضرون �لف وت�ضعمائة وت�ضعة وخم�ضون درهما( 
و�لفائدة عنه بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية وحتى �ل�ضد�د �لتام على �أال تتجاوز �لفائدة 
قيمة �ملبلغ �ملحكوم به و�لز�مهم بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم �تعاب �ملحاماة. حكما 

غري قابال لال�ضتئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
 �شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- ب�نحالل �شركة

��ضم �ل�ضركة : برايت �ستار لين لتجارة مواد البناء - �ص ذ م م  
�لقانوين  �ل�ضكل   - �ل�ضبخه   - نا�ضر لوتاه  15 ملك هالل �حمد  �لعنو�ن : حمل رقم 
: ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�ضة : 689674 رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري : 
1116463 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ضاد و�ل�ضياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�ضري 
قر�ر  وذل���ك مب��وج��ب   ، �أع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل�ضركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�ضجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2022/10/20 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي  لديه  من  وعلى   2022/10/20
عبد�هلل  حممد  ع��ب��د�هلل  ملك   411 مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن  احل�سابات  ملراجعة  مبادئ 
�ملو�ضى - بردبي - عود ميثاء - هاتف : 8866575-04 فاك�ش : 04-8866575 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً 

ن�ضر هذ� �الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ش�د وال�شي�حة

70408 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
�شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : مبادئ ملراجعة احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�ضى - بردبي - عود ميثاء - 
هاتف : 8866575-04 فاك�ش : 8866575-04 مبوجب هذ� تعلن �الإقت�ضاد 
برايت �ستار  �أع��اله لت�ضفية  �ملذكور  �مل�ضفي  باأنه قد مت تعيني  و�ل�ضياحة يف دبي 
وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ  لين لتجارة مواد البناء - �ص ذ م م 
2022/10/20 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/20 
وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ش�د وال�شي�حة

70408

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
MOJAU_2022- 0095931 رقم املع�ملة

 اإخط�ر عديل ب�لوف�ء 
�خطار عديل للوفاء مببلغ 10489 درهم

مالك  ب�ضفتي  رقم )784198249097308(  بطاقة هوية  ويحمل  باك�ضتان   : - �جلن�ضية  / عمر رحمن علي رحمن  �ل�ضيد  �ملخطر 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة  و   )881826( �لرخ�ضة  رقم  �ش،ذ،م،م(  �ملوؤجرة  باحلافالت  �لركاب  لنقل  �لطائر  )�لرب�ق  �مل�ضماه  �لرخ�ضة 

�القت�ضادية بدبي - �لعنو�ن/ عجمان - �لر��ضدية 3 هاتف رقم )0508989749(
�ملخطر �ليه : نور �ل�ضمع لتنظيف �ملباين - وعنو�نها / �ل�ضارقة - مويلح - خلف �ضارع �ل�ضيخ حممد بن ز�يد - �ضقه رقم 105 ملك ر��ضد 

�ضعيد ر��ضد �لنقبي - �لهاتف : 0508622444 - 0525398987
�ملو�ضوع : �خطار بالوفاء ب�ضد�د مبلغ وقدره 10489 درهم �مار�تي

�ملخطر �إليه حرر عدد 2 �ضيكات للمخطر مببلغ 5958 درهم �مار�تي
وحيث �نه بتاريخ ��ضتحقاق �ل�ضيكات توجه �ملخطر ل�ضرفه �إال �أنه �رتد دون �ضرف �ضرف لغلق �حل�ضاب

�ل�ضيك �الول 05/04/2022 - �ل�ضيك رقم 000165 م�ضحوب على بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني مببلغ وقدره 3000 درهم �مار�تي
�ل�ضيك �لثاين 16/05/2022 - �ل�ضيك رقم 000171 م�ضحوب على بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني مببلغ وقدره 2958 درهم �مار�تي 

و ت�ضبب �ملخطر �ليه يف خمالفات وفو�تري على �لرخ�ضة �ثناء �لعالقة �اليجارية مببلغ وقدره 4531 درهم �مار�تي
جمموع �ل�ضيكات �ملذكورة و�ملخالفات و�لفو�تري �عاله 10489 �لف درهم ل�ضالح �ملخطر تبقى يف ذمة �ملخطر �ليه

وحيث �إن �ملدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ��ضتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى، 
لذلك ، فاأننا نخطر كم ب�ضرورة �ضد�د قيمة �ل�ضيكات و�ملخالفات و�لفو�تري �ملذكورة �عالء يف ذمتكم خالل خم�ضة �أيام من تاريخ �إخطاركم 

و�ال �ضن�ضطر التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية، و�طلب من �ل�ضيد �لكتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �الإخطار للعلم مبا جاء به،،
الك�تب العدل     

          الإم�رات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتع�ون الدويل

  اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت )ال�ش�رقة(   

70533 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
اإعالن مدعى عليه ب�لن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحت�دية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006543 يف  الدعوى رقم

�إل����ى �ملدعي عليه: 1- حممد على �ضعيد عبد�هلل - جمهول حمل �الإقامة 
�خل�ضم �ملدخل/ �ضمري ديب �ضينك �أرور� - هندي �جلن�ضية.

رفع �ملدعي/ كورفيندر دهودي �ضد �ملدعى عليه حممد علي �ضعيد عبد�هلل - �مار�تي �جلن�ضية 
و�خل�ضم �ملدخل/ �ضمري ديب �ضينك �أرور� - هندي �جلن�ضية، يطالب فيها بالتايل: 1- قبل �لف�ضل يف �ملو�ضوع : وب�ضفه م�ضتعجله وقف جميع 
�إجر�ء�ت �لتنفيذ على �لعقار�ت حمل �لدعوى حلني �لف�ضل يف هذه �لدعوى. قبول طلب �إدخال كال من  1- �ضمري ديب �ضينك �أرور�  2 - بنك 
�أبوظبي �الأول لين�ضما لقائمه �ملدعى عليهم مع �لت�ضريح للمدعي باإعالنهم لي�ضمعا �حلكم عليهم بذ�ت �لطلبات يف �لدعوى.  2- ويف مو�ضوع 
�لدعوى  عدم �الإعتد�د و�إلغاء �لرهن �لو�قع على �لعقار رقم )214 �أ / 2640( مبنطقه �ل�ضناعيه رقم )17( من بنك ر�أ�ش �خليمه �لوطنى 
)�ملدعي عليه �لثاين( وكذلك عدم �الإعتد�د و�إلغاء �لرهن �لو�قع على �لعقار رقم )72( مبنطقه �لنه�ضه من بنك �أبوظبي �لتجاري )�ملدعى 
عليه �لثالث( وكذلك عدم �الإعتد�د و�إلغاء �حلجز �لو�قع على �لعقار رقم )47( مبنطقه �لنه�ضه لكون �لرهن و�حلجز و�قع على ملك �لغري 
و�ضدوره من �ملدعى عليه �الأول بعد �حلكم عليه مبلكيه �ملدعى للعقار�ت حمل �لرهن و�حلجز ، و�إعتباره كاأن مل يكن يف مو�جهه �ملدعي مع 
�إلغاء كافة �حلجوز�ت �لتحفظيه و�لتنفيذيه �لو�قعه على �لعقار�ت �ملنوه عنها من قبل �لبنكني �ملدعى عليهما �لثاين و�لثالث لدى �ملدعى عليها 
�لر�بعه. 3. �إلز�م د�ئرة �لت�ضجيل �لعقاري بال�ضارقه )�ملدعى عليها �لر�بع( بقيد ونقل �لعقار�ت باأ�ضماء �ملو�طنني ح�ضب ما يتم تقدميه لها من 
�إد�رة  �أمام مكتب   2022/11/09 �أنت مكلف باحل�ضور بجل�ضة  �أتعاب �ملحاماه .  �إلز�م �ملدعى عليهم بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل   �4 �ملدعي. 
�لدعوى حمكمة �ل�ضارقه �الإحتادية �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 4( �ضخ�ضيا �أو بو��ضطة وكيل معتمد، 
للنظر يف  �لن�ضر وذلك  تاريخ  �أيام من  تزيد على ع�ضرة  �مل�ضتند�ت وذلك خالل مدة ال  كافة  بها  �لدعوى مرفقا  وتقدمي مذكرة جو�بية على 

�لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله - بو�ضفك مدعى عليه.
مكتب اخلدم�ت الق�ش�ئية      

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
انذار عديل ب�لن�شر

رقم )151311/2022(
�ملنذرة : �ضركة كونك�ضن لنقل �لركاب بال�ضيار�ت �لفخمة ذ.م.م.

�ملنذر �إليهما : �ضركة “�ألفا لل�ضياحة )ذ.م.م(”
�ملو�ضوع

تنذر �ملنذرة �ملنذر �إليها بالوفاء مببلغ /285،935/ درهم )مائتني وخم�ضة وثمانون 
مبهلة  وذلك   ، للمنذرة  بذمتها  �ملرت�ضد  درهما(  وثالثون  وخم�ضة  وت�ضعمائة  �ألفاً 
كافة  الإتخاذ  �ملنذرة  ت�ضطر  �ضوف  و�إال  �الإنذ�ر،  هذ�  تاريخ  من  �أيام  خم�ضة  �أق�ضاها 
�الإجر�ء�ت �لقانونية ومن �ضمنها ��ضت�ضد�ر �أمر �أد�ء باملبلغ �ملذكور �ضد �ملنذر �إليهما، 
كافة  ذلك، مع حفظ  �ضبيل  يتكبدها يف  �لتي  و�مل�ضاريف  �لر�ضوم  كافة  مع حتميلهما 

حقوق �ملنذر جتاه �ملنذر �إليهما.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي

70197 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
اعالن ب�لن�شر ب�للغتني العربية والجنليزية

�ىل �ملدعى عليها : ما�ضرت �ضتار ميدل �ي�ضت لتجارة معد�ت و �آليات �لبناء �ش . ذ . م . م
املو�شوع : الدعوى : 2022/1989 جت�رى جزئى – حم�كم دبى

مبا �أن هنالك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل �ملدعية / �ضركة �خلليج خلدمات طحن �ملعادن 
)�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة( - وكياًل عنها مكتب/�ضات وم�ضاركوه للمحاماة و�ال�ضت�ضار�ت 
�لقانونية �الإمار�ت و�أنه قد مت تكليفنا خبري�ً ح�ضابياً مبوجب �حلكم �لتمهيدي �ل�ضادر يف 
يوم  يف  زووم  برنامج  بو��ضطة  مرئي  خربة  �جتماع  حل�ضور  ندعوكم  فاننا  �أعاله  �لدعوى 
10:00 �ضباحاً وعليه يرجى �لتو�جد  02/11/2022 يف متام �ل�ضاعة  �الربعاء �ملو�فق 
و�حل�ضور عن طريق �لفيديو )برنامج زووم( باملوعد �ملحدد كما يرجى تزويدنا قبل موعد 
�الجتماع بكافة �مل�ضتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم على �لربيد �اللكرتونى للخربة و�ملبني �دناه - 
 042206244 0589323011 - هاتف  للتو��ضل معنا يرجى �الت�ضال على �لهاتف 

intrafinance@intra.ae بريد �لكرتوين -
مكتب / اخلبري املح��شبي وامل�شريف
د. علي را�شد الكيتوب

اإعالن اإجتم�ع خربة 

70197

العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
 اإعالن ب�لن�شر

الدعوى رقم 174 ل�شنة 2022 عق�ري جزئي
حم�كم دبي البتدائية

�ملرفوعة من: �ملدعي: عبد�خلالق بارودجار
�ضد: �ملدعى عليه : �المار�ت �لعاملية لال�ضتثمار �ش.ذ.م.م

�خل�ضم �ملتدخل : حممد �ضعيب عبد�خلالق بارودجار 
�خل�ضم �ملدخل : مدينة دبي �لريا�ضية - �ش.ذ.م.م

�الأول  �خلربة  الإجتماع  معتمد  وكيل  بو��ضطة  �أو  �ضخ�ضياً  للح�ضور  مدعو  �ش.ذ.م.م(  لال�ضتثمار  �لعاملية  )�المار�ت  عليه  �ملدعى 
12 ظهر�ً. ر�بط  �ل�ضاعة   ،  2022 3 نوفمرب  �ملو�فق  تاريخ �الإجتماع : يوم �خلمي�ش   : ملا يلي  ، وذلك وفقاً  عرب تطبيق )زووم( 

�الإجتماع:
https://us02web.zoom.us/j/81917010232?pwd=K0c1b0QzL3MyVnJySEk0Qjk4V0Ijzz09
Passcode: 935984 - Meeting ID : 819  1701  0232
�لذي  لل�ضخ�ش  و�لتفوي�ش  �الإمار�تية  �لهوية  و�إر�ضال  قانوناً  عنكم  ينوب  من  �أو  �أعاله  �ملحدد  �ملوعد  يف  �حل�ضور  يرجى  وعليه 

�ضيح�ضر �الإجتماع ، ويرجى �حل�ضور قبل �ملوعد بع�ضر دقائق و�لتاأكد من جاهزية �لكامري� و�مليكروفون.
للتو��ضل و�ال�ضتف�ضار بخ�ضو�ش �الإجتماع يتم �لتو��ضل مع مكتب �خلبري �لهند�ضي )دكتور مهند�ش / �ضيف حمد�ن �لكعبي( على 

expertise@jic.ae هاتف رقم 052/9944440 وعلى �لربيد �الإلكرتوين
اخلبري الهند�شي املنتدب ب�لدعوى

دكتور مهند�س / �شيف حمدان الكعبي   

اإعالن اإجتم�ع خربة 

70197
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MOJAU_2022- 0097817 رقم املع�ملة
تن�زل/ بيع

�عالن بالن�ضر
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�ضيد / عبد�هلل �ضلطان عبد�هلل �لدح �ملطرو�ضي، �جلن�ضية : �المار�ت 
100% وذلك �ىل �ل�ضيد / �حمد حممد  يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 
حممد �لعيوطي، �جلن�ضية: م�ضر بالرخ�ضة �مل�ضماه )�ضالون �لزعيم للرجال( تاأ�ض�ضت باأمارة 
�ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )773786( �ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بال�ضارقه، 

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

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  
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تن�زل/ بيع

�عالن بالن�ضر
ليكن معلوماً للجميع بان �ل�ضيد : حممد حمي �لدين كبري �حمد - �جلن�ضية : بنغالدي�ش 
حممد   : �ل�ضيد  �إىل  وذلك   )%10( �لبالغة  ح�ضته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�مل�ضماه )ور�ضة  توحيد �لعامل حممد �ضامبو �لعامل - �جلن�ضية : بنغالدي�ش يف �لرخ�ضة 
 )541277( رقم  رخ�ضة  مبوجب  �ل�ضارقة  باأمارة  تاأ�ض�ضت  �ل�ضيار�ت(  ل�ضيانة  �لنعمة 

�ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بال�ضارقة، تعديالت �أخرى: • ال يوجد 
وعمالبن�ش �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ش حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الك�تب العدل

       الم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الك�تب العدل والت�شديق�ت  

70555 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 
مركز  مكتب   )150092 رقم  )رخ�ضة  ليمتد  و�ي  تي  بي  �نرتنا�ضيونال  /باالديوم  �ضركة 
�أعمال رقم 02 رقم �لطابق 3 مركز �الأعمال رقم �ملبنى 01 ، �إ�ضم �ملنطقة �ملدينة �الإن�ضانية 
�ملدينة  �ضلطة  ل��دى  و�ملرخ�ضة   75654 ب  �ش  �ملتحدة.  �لعربية  �الإم���ار�ت  دب��ي   ، �لدولية 
�الإن�ضانية �لدولية ،  ترغب هذه �ل�ضركة  �ملذكورة يف �عالن قر�رها للكافة و�لذى مت �تخاذه 
2021/5/25 ب�ضاأن �غالق وحل  �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ   بو��ضطة جمل�ش �الإد�رة يف 
فى  مطالبات  �ى  ول��دي��ه  ب��االم��ر  معنى  ط��رف  ب���اأى  �ل�ضركة  تهيب   ، ل��ذل��ك  وف��ق��ا  �ل�ضركة. 
�الع��الن عن طريق  تاريخ هذ�  يوما من   15 �ملطالبات خالل  مو�جهتها عليه تقدمي هذه 

�لربيد �مل�ضجل �و �الت�ضال ب : 
�ل�ضيد / �متياز �حل�ضن جاويد �ح�ضان �اللهى  

دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
INFO@AABICA.COM :  لربيد �اللكرتوين�

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ال�ضعار و�ملحددة ب 15 يوما.

ا�شع�ر ت�شفية
70021
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اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 

  207/2022/7178 تنفيذ جت�ري 
تفا�ضيل �الإعالن بالن�ضر 

�ىل �ملنفذ �ضده/1- �يه �ن �ضي للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -   جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�ضنع تر�ي�ضتار ملنتجات �لكونكريت �ش.ذ.م.م

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )162040.19( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 

اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5022/2022/253 تنفيذ �شيك�ت 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�ضعة رقم 230
 )000004( رقم  �ملرجتع  �ل�ضيك  بقيمة  �ملو�ضوع/�ملطالبة  �ملحرتم  �لتنفيذ  قا�ضي  �ضعادة   : �لتنفيذ  مو�ضوع 
بقيمة  �جلن�ضية  م�ضري   - �ل��ب��ارودي  �ح��م��د  حممد  �ح��م��د  عن/حممد  �ال���ض��الم��ي  �ل�ضارقة  بنك  و�ل�����ض��ادر 
)28.356( درهم و�ملرتد من �لبنك لعدم كفاية �لر�ضيد لذ� يرجى �لتكرم من �ضيادتكم بتذييل �ل�ضيك بختم 
�ل�ضيغة �لتنفيذية بق�ضايا �ل�ضيكات �ملرجتعة و�عالن �ملنفذ �ضده بال�ضند �لتنفيذي و��ضد�ر �أمر مبنعه من 

�ل�ضفر و�اليعاز ملن يلزم لتنفيذ �لقر�ر .
طالب �لتنفيذ : م�ضرف �ل�ضارقة �ال�ضالمي

�ل�ضارقة  م�ضرف  ف��رع  مبنى   - مليحة  ���ض��ارع   - �ل�ضارقة   - �ل�ضناعية   - �ل�ضارقة  �م���ارة   - ع��ن��و�ن��ه:�الم��ار�ت 
�ال�ضالمي - �ضقة مكتب بالطابق �الر�ضي - �ضركة �أ�ضا�ش �لعقارية

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد �حمد حممد �حمد �لبارودي - �ضفته : منفذ �ضده
به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �الإع��الن  مو�ضوع 
)29311( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

  حم�كم  دبي البتدائية
70535
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مذكرة اعالن ب�لن�شر  )اإ�شتئن�ف(    

                  يف  ال�شتئن�ف رقم:246/2022/387 ا�شتئن�ف تظلم جت�ري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ملو�د �مل�ضتعجلة و�لتنفيذ - ��ضتئناف رقم 89

�إ�ضتئناف �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رق��م:238/2022 و�لر�ضوم و�مل�ضاريف  مو�ضوع �ال�ضتئناف : 
و�التعاب. 

�مل�ضتاأنف:�هاروب �بر�هيم خاطر
عنو�نه:�مارة دبي - �ضارع �ل�ضيخ ز�يد - فندق �لفريمونت - مدخل �ملكاتب - مكتب رقم 25

وميثله:علي �ضلطان علي �حلد�د 
�ملطلوب �إعالنه :  1- ��ضوك كومار بوجنابى  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده

�أ�ضتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�ضادر بالدعوى رق��م:2022/238 تظلم جتاري  مو�ضوع �الإع��الن :  قد 
بتاريخ:2022/7/22. وحددت لها جل�ضة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2022/11/9  �ل�ضاعة 05.30 م�ضاء� 
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�ضوركم  يقت�ضى  وعليه   ، بعد  عن  �لتقا�ضي  بقاعة 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حمكمة  ال�شتئن�ف    
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مذكرة اعالن ب�لن�شر  )اإ�شتئن�ف(    
                  يف  ال�شتئن�ف رقم:425/2022/361 ا�شتئن�ف اأمر اأداء 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ال�ضتئناف �لتجارية �لثالثة رقم 87
مو�ضوع �ال�ضتئناف : �إ�ضتئناف �حلكم �ل�ضادر يف �أمر �الأد�ء رقم:2021/6458 و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 

و�التعاب. 
�مل�ضتاأنف:�ل�ضيد م�ضعود حممود عي�ضى

عنو�نه:�المار�ت - �مارة �ل�ضارقة - جتارية مويلح - �ل�ضارقة - مبنى tower A - �ضقة 512
�ملطلوب �إعالنه :  1- حم�ضن حممود �ضريف حممود �ضريف  -  �ضفته : �خل�ضم �ملدخل

مو�ضوع �الإعالن :  نبلغكم بقيد �مل�ضتاأنف بقيد �لق�ضية �ملذكورة �عاله ال�ضتئناف �حلكم �ل�ضادر 
�أمر �الأد�ء �ملقيد من قبلكم. وح��ددت لها جل�ضة يوم �الثنني  �ملو�فق  2022/11/14  �ل�ضاعة  يف 
10.00 �ش بقاعة �لتقا�ضي عن بعد ، وعليه يقت�ضى ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حمكمة  ال�شتئن�ف    
70392
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اعالن ب�لن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:939/2022/38 جت�ري م�ش�رف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لر�بعة رقم 403

مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )49.542( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 

�ملدعي:بنك دبي �ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع �ملطار - بالقرب من دو�ر �ل�ضاعة - هاتف 042953000 - 
فاك�ش:042954111 - هاتف متحرك:0522889366 - �مييل:legal@did.ae  �ش.ب:1080 دبي - مكاين 

رقم:3171594535
�ملطلوب �إعالنه :  1- �أميال ت�ضاندر� كومار �يالند�ري بيديجي  -  �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )49.542( 
درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة - وحددت لها 
�لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف  �ل�ضاعة 09.00 �ش يف قاعة  �ملو�فق  2022/10/31   جل�ضة يوم �الثنني  
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة 

بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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اعالن ب�لن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:146/2022/22 مدين كلي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لتا�ضعة رقم 412
درهما   )560.624.747( وق��دره  مبلغا  للمدعية  ي��وؤدو�  بان  و�لت�ضامم  بالت�ضامن  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م   : �لدعوى  مو�ضوع 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   - درهما  و�ربعون  و�ضبعة  و�ضبعمائة  �لفا  وع�ضرون  و�ربعة  و�ضتمائة  مليونا  و�ضتون  خم�ضمائة 
12% من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية وحتى �ل�ضد�د �لتام مع �ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل من غري كفالة �لز�م �ملدعي عليهم 

بالت�ضامن و�لت�ضامم بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�ضركة دريك �أند �ضكل �نرتنا�ضيونال - �ضركة م�ضاهمة عامة

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع تقاطع �ضارع �لعامل مع �ضارع برج - مبنى برج بر�مي - �ضقة 31
وميثله:حبيب حممد �ضريف عبد�هلل �ملال

�ملطلوب �إعالنهما :  1- خلدون ر�ضيد �ضعيد �لطربي 2- توفيق �ضفيان توفيق �أبو �ل�ضعود  -  �ضفتهما : مدعي عليهما 
مو�ضوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �لز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لت�ضامم بان يوؤدو� للمدعية مبلغا 
وقدره )560.624.747( درهما خم�ضمائة و�ضتون مليونا و�ضتمائة و�ربعة وع�ضرون �لفا و�ضبعمائة و�ضبعة و�ربعون درهما 
�ملعجل من  بالنفاذ  �ضمول �حلكم  �لتام مع  �ل�ضد�د  �لق�ضائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  12% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   -
غري كفالة �لز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لت�ضامم بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�ضة يوم 
�الربعاء  �ملو�فق  2022/11/2  �ل�ضاعة 09.00 �ش يف قاعة �لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70353
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اعالن قرار ب�لتنفيذ         

 يف  الدعوى رقم:160/2021/250 بيع عق�ر مرهون 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

�مارة  �لتاليه  بالتفا�ضيل  �ملرهون  �لعقار  على  �لتنفيذي  �حلجز  وتوقيع  �لتنفيذية  بال�ضيغة  �لرهن  عقد  بتذييل  ق��ر�ر  ��ضد�ر   : �لدعوى  مو�ضوع 
دبي - �لرب�ضاء جنوب �لر�بعة - بناية يل جر�ند �ضاتيو - رقم �ملبنى 1 - بلوك �يه - �ضارع قما�ضة - رقم �الر�ش 686 - �لطابق �لثالث - �ضقة �ية 
رقم  �لعقد  مبوجب  و�مل�ضجلة  بتاريخ:2010/10/14  بدبي  و�المالك  �الر��ضي  د�ئرة  من  �ل�ضادرة  �لر�ضمية  �لعقار  ملكية  �ضهادة  وفق   -  311
45829/2010 م و�ملرهونة ل�ضالح �لبنك طالب �لتنفيذ - وبيع �لعقار باملز�د �لعلني وفقا لالجر�ء�ت �ملعمول بها لدى د�ئرة �الر��ضي و�المالك 
بدبي نظري �ملديونية �ملرت�ضدة بذمة �ملنفذ �ضده و�لبالغ مبلغ )1.240.000( مليون ومئتان و�ربعون �لف درهم وذلك حتى تاريخ 2021/3/9 
م ووفقا لك�ضف �حل�ضاب �ملرفق باالور�ق مع �لت�ضريح لطالب �لتنفيذ با�ضتالم مبلغ �لدين �مل�ضار �ليه �ضلفا من ثمن �لبيع باملز�د �لعلني باال�ضافة 
�ذ� كانت  �ملديونية يف حالة ما  باملز�د وقيمة  �لبيع  بالفرق بني ح�ضيلة  �ملنفذ �ضده  �لرجوع على  وك��ذ� حفظ حقه يف  و�مل�ضاريف  �لر�ضوم  كافة  �ىل 

�حل�ضيلة ال تغطي �ملديونية كاملة 
طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لتجاري - �ش.م.ع - عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ور�ضان �الوىل - �ضارع �ملنامه - منطقة دبي للتعهد بنايه رقم 1 بناية 

بنك �بوظبي �لتجاري - �لطابق �لثاين - هاتف رقم:042959506
�ملطلوب �إعالنهما :  1- �ضريديفي يلي�ضيتي 2- �ضرينفا�ش يلي�ضيتي  -  �ضفتهما : منفذ �ضدهما

�الر�ش  رقم   - �لر�بعة  �لرب�ضاء جنوب  �ملنطقة   - �خلا�ضة وهي عبارة عن )وح��دة عقارية  �مو�لكم  بان مت �حلجز على  نعلنكم   : �الإع��الن  مو�ضوع 
686 - رقم �ملبنى 1 - ��ضم �ملبنى يل جر�ند �ضاتيو - رقم �لعقار A311 - �مل�ضاحة 1482.70 قدم مربع كما نعلنكم ل�ضد�د قيمة �ملطالبة وقدرها 
)1.240.000( درهم خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ال بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ش �ملادة 

باحلجز. علمكم  من  �يام  �ل�ضبعة  مدة  م�ضي  بعد  بال�ضد�د  �لتكليف  مدة  �حت�ضاب  مر�عاة  مع  �ملدنية  �الجر�ء�ت  قانون  من   295
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13683 بت�ريخ 2022/10/28 

اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7006/2022/253 تنفيذ �شيك�ت 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�ضعة رقم 230
�ملنفذ �ضدهما باد�ء مبلغ  �لتنفيذية على �لطالب �عاله - ثانيا:�لز�م  �لتنفيذ : �وال و�ضع �ل�ضيغة  مو�ضوع 
وقدره )30.000.000( درهم ثالثون مليون درهم ل�ضالح طالب �لتنفيذ وهي قيمة �ل�ضيك رقم 002650 �لذي 
�رتد دون �ضرف ب�ضبب عدم كفاية �لر�ضيد و�مل�ضحوب على بنك �بوظبي �لوطني - فرع - �ضارع �ل�ضيخ ز�يد 
- ثالثا:منع �ملنفذ �ضده �لثاين/��ضيوت كري�ضنان كري�ضنان ناير من �ل�ضفر و�لتعميم على ذلك - ر�بعا:�لز�م 

�ملنفذ �ضدهم بالر�ضوم و�مل�ضروفات .
طالب �لتنفيذ : نبيل �بر�هيم �بر�هيم كوتي �مباالت فيتيل

عنو�نه:�لوكيل �لقانوين �مارة عجمان �لنعيمية 3 - �ضارع �ل�ضيخ خليفة بناية �الحتاد للتاأمني - مكتب 301
�ملطلوب �إعالنهما : 1- رويال يونايتد للنو�فذ و�ملعادن �ش.ذ.م.م 2- ��ضيوت كري�ضنان كري�ضنان ناير - �ضفتهما 

: منفذ �ضدهما
به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �الإع��الن  مو�ضوع 
، وعليه فان  �ملحكمة  �ملحكمة باال�ضافة �ىل مبلغ ر�ضوم خلزينة  �أو خزينة  �لتنفيذ  )----( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من  �ملحكمة �ضتبا�ضر �الج��ر�ء�ت 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  
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وح���ول ه��ذ� �ل��ع��ر���ش، ق��ال بيل ب��ر�غ��ني، �ملدير 
�لفني �لتنفيذي ملركز �لفنون بجامعة نيويورك 
مدى  على  �لر�ئعة  �لفعالية  “توؤكد  �أبوظبي: 
عمق �ملهار�ت �لفنية يف تقدمي �أف�ضل �لعرو�ش 
يف �ضتى �أنو�عها، �إذ ت�ضتقطب نخبة من �ملغنيني 
ل��ت��ق��دمي ح��ف��ل م��و���ض��ي��ق��ي متميز.  و�ل���ع���ازف���ني 
حتريك  ل��ل��ف��ن��ان��ني  �حل���ي���وي  �الأد�ء  وي�����ض��م��ن 
من  وغ��ريه��ا  و�ل�ضعادة  و�حل���زن  �حل��ب  م�ضاعر 
و�لتو��ضل  �جلمهور،  لدى  �لعميقة  �الأحا�ضي�ش 

معهم عن قرب«.
�الأغاين  وموؤلف  �ملغني  ميدون،  ر�وؤول  ويتميز 
�ملعا�ضر و�حلا�ضل على تر�ضيح جلائزة جر�مي، 
مبتكر  ب��اأ���ض��ل��وٍب  �ل�ضوتي  �جليتار  على  بعزفه 
و�ل�ضول  و�جل����از  �ل��ب��وب  مو�ضيقى  ب��ني  يجمع 
و�لكومبيا و�لفالمنكو، �إىل جانب �أد�ئه �لهادئ 
يف �لغناء وموؤلفاته �ملبدعة �لتي حظيت ب�ضعبيٍة 
و�هتماٍم كبريين. وعانى ميدون من �لعمى منذ 
والدته، و��ضتهر ب�ضوته �لعذب وعزفه �الإيقاعي 
على �جليتار، و�كت�ضب �ضعبية كبرية بني جماهري 
وتاأثر  �ل��رق��ي��ق.  �أ�ضلوبه  بف�ضل  و�ل��ب��وب  �جل���از 
�لعاطفية  ونغماته  و�لرقيق  �لغني  �لفنان  �أد�ء 
ويذرز  بيل  بينهم  م��ن  �ل��ف��ن��ان��ني،  م��ن  بالكثري 
ومايكل فر�نك�ش ودوين هاثاوي ود�جنيلو. كما 
تاألق ميدون �ضابقاً يف �الإمار�ت عندما �ضارك يف 
مبهرجان  ك��ريي  ماريا  �ل�ضهرية  �لفنانة  حفل 

دبي �لدويل للجاز.
ويتعاون ميدون مع �أليك�ش كوبا، �لفائز بجائزة 
بوب  �أل��ب��وم  �أف�ضل  2022 عن  ع��ام  جر�مي يف 
التيني و�لعديد من جو�ئز �جلر�مي للمو�ضيقى 
بينهما.  ي��ج��م��ع  ح��ي  ح��ف��ل  �أول  يف  �ل��الت��ي��ن��ي��ة، 
�لبوب  ومقاطع  بعذوبتها  ك��وب��ا  �أحل���ان  ومت��ت��از 
���ض��ول �ل��ف��ري��دة ون��غ��م��ات �جل��ي��ت��ار �مل��ت��ك��ررة �لتي 
�ملو�ضيقى  �مل�ضيطرة على م�ضهد  �لنمطية  تك�ضر 
�أليك�ش  ت��ط��ور  ومت��ح��ور  ع���ام.  ب�ضكٍل  �لالتينية 
�لب�ضاطة  ع��ن  �لبحث  ح��ول  ل�ضنو�ٍت  �ملو�ضيقي 
يف جوهر �ملو�ضيقى �لكوبية، مبا يف ذلك تفكيك 
�ل��رتك��ي��ب��ات �مل��و���ض��ي��ق��ي��ة �مل��ع��ق��دة ودجم���ه���ا مع 

مو�ضيقى �أمريكا �ل�ضمالية، و�عتماد �لب�ضاطة يف 
تلحني مو�ضيقى �لبوب، و�ال�ضتفادة من �لتقاليد 

�ل�ضعبية �لكوبية كم�ضدر لالإلهام.
فافا،  �لهندور��ضية  �الإمار�تية  �لفنانة  وتفتتح 
وهي  �ملو�ضيقية،  �الأم�ضية  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ملقيمة 
�لد�فئ.  و�إح�����ض��ا���ض��ه��ا  �ل��ق��وي  ب�ضوتها  ت�ضتهر 
�أغ��ن��ي��ات��ه��ا م��و����ض��ي��ع �ل�ضحة  وت��ت��ن��اول ك��ل��م��ات 
�لتحفيز  ر�ضائل  توجه  كما  و�لهوية،  �لنف�ضية 
و��ضتنها�ش �لهمم. وتتميز فافا باأ�ضلوب غنائي 
�إب��د�ع��ات��ه��ا من  ت�ضتلهم  ن��وع��ه، حيث  م��ن  فريد 
هيو�ضنت  ووي��ت��ن��ي  جيم�ش  �إي��ت��ا  م��ث��ل  ف��ن��ان��ات، 

و�إميي و�ينهاو�ش.
طعام  �ضاحنات  ي�ضمل  �ضوقاً  �لفعالية  �ضت�ضم 
وع�ضرين حماًل يعر�ش للزو�ر خمتلف �ملنتجات 
�ملتنوعة مثل �الأعمال �لفنية �ملحلية و�ملجوهر�ت 
�إىل   5 �ل�ضاعة  من  وغ��ريه��ا،  �ملنزيل  و�لديكور 

10 م�ضاًء.
تفاعلية  عمل  ور�ضة  �لفنون  مركز  وي�ضت�ضيف 
�ملغنيني  ميدون،  ور�وؤول  كوبا  �أليك�ش  للفنانني 
�ل�ضهريين،  �جليتار  وع���ازيف  �الأغ���اين  وموؤلفي 
يوم  تاأليفها  يف  و�مل�ضاركة  �الأغ��اين  تاأليف  حول 
�الأربعاء 2 نوفمرب، �ل�ضاعة 6:30 م�ضاًء. وتتيح 
�لور�ضة للم�ضاركني من جميع �مل�ضتويات فر�ضة 
�أ���ض��ل��وب��ه��م �خل��ا���ش يف تاأليف  ل��ت��ط��وي��ر  مم��ي��زة 
�الأغاين باالعتماد على تقنيات خا�ضة للتلحني 

وكتابة �لكلمات و�بتكار ق�ض�ش مميزة.
“ يو��ضل مركز �لفنون  وب��دوره، قال بر�غني: 
�أبوظبي �لتز�مه باحت�ضان  يف جامعة نيويورك 
ودع����م �مل��ن��ظ��وم��ة �مل��و���ض��ي��ق��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة، يف �إط���ار 
�ملو�ضيقى.  م��دي��ن��ة  �أب��وظ��ب��ي  ب��اخ��ت��ي��ار  �ح��ت��ف��ائ��ه 
وي��ت��م��ث��ل ه���ذ� �الل���ت���ز�م �ل���ي���وم ب��اإق��ام��ة �حلفل 
�لعمل  ور����ض���ة  ج���ان���ب  �إىل  �ل����ر�ئ����ع،  �مل��و���ض��ي��ق��ي 
�الأغاين  وكاتبي  �ملغنيني  متنح  �لتي  �لتدريبية 
�مللهمة  �لتجارب  على  �لتعرف  فر�ضة  �ملحليني 
هذه  توؤكد  كما  �لفن.  ع��امل  يف  �الأ�ضماء  الأ�ضهر 
عن  و�خل��روج  �لفني،  �لتعاون  �أهمية  �لفعاليات 
على  �لفنان  ق��درة  حت��د  �لتي  �لب�ضيطة  �لفئات 

�الإبد�ع، حيث يقدم �لفنانون �أد�ًء يتجاوز حدود 
�الأنو�ع و�الأ�ضاليب �ملو�ضيقية، مع مل�ضة �ضخ�ضية 

فريدة لكل فنان«.
�ل�ضرية �لذ�تية للفنان ر�وؤول ميدون

ي�ضم �ضجل ر�وؤول ميدون 10 �ألبومات منفردة، 
جر�مي  جل��ائ��زة  تر�ضيح  ع��ل��ى  �ل��ف��ن��ان  وح�����ض��ل 
عدٍد  م��ع  وت��ع��اون  �النتقائي”،  “�ملغامر  ولقب 
من �لنجوم مثل هريبي هانكوك و�ضتيفي وندر 
�مل�����ض��ارك��ة يف بع�ش  �إىل ج��ان��ب  وب��ي��ل وي���ذر����ش، 
و�ضنوب  لطيفة  كوين  من  ك��ٍل  مع  �لت�ضجيالت 
دوغ ويف تاأليف �ملو�ضيقى �لت�ضويرية لفيلم �ضي 

هيت مي للمخرج �ضبايك يل. 
ويتميز ميدون بح�ضوٍر مذهل، وميكن م�ضاهدة 
م��ق��اط��ع م��ن ظ��ه��وره �مل��م��ي��ز يف ب��رن��ام��ج ذ� ليت 
2006. و��ضتطاع  �ضو مع ديفيد ليرتمان عام 
مايند”،  �أوف  “�ضتيت  �أد�ء  خ��الل  م��ن  م��ي��دون 
�إظهار  ل��ه،  �أل��ب��وٍم  �أول  م��ن  �لرئي�ضية  �الأغ��ن��ي��ة 
�مل��زي��ج �ل��ف��ري��د �ل���ذي ميتلكه م��ن ���ض��وٍت رقيق 
وع���زٍف ر�ئ���ع على �جل��ي��ت��ار �الإي��ق��اع��ي. كما قام 
�لفريدة  با�ضتعر��ش تقنيته �الرجتالية  ميدون 
على  ت�ضتمل  و�لتي  �لفموي،  �لبوق  با�ضتخد�م 
�أك�ضبه موجًة  ب�ضفتيه، مما  �ملنفرد  �لبوق  عزف 
منت�ضف  يف  �جلمهور  من  �حل��ار  �لت�ضفيق  من 

�الأغنية. 
ويف عام 2017، جاءت �أغنيته باد �أ�ش �آند باليند 
باإلهام من حياته �ل�ضخ�ضية ونالت �إعجاب بيل 
ويذر�ش. و�ضهد �ألبوم �الأغنية تعاون ميدون مع 
�أب��رز ع��ازيف �جل��از، مثل ع��ازف �لبوق نيكوال�ش 
كاليتون،  ج���ري�ل���د  �ل��ب��ي��ان��و  وع������ازف  ب��اي��ت��ون 
�أد�ء  الأف�ضل  جر�مي  تر�ضيح  على  عنه  وح�ضل 
يف  �ملبا�ضر  �أد�وؤه  وحقق  �جل��از.  ملو�ضيقى  �ضوتي 
من  �ضتيب�ش”  “جيانت  الأغ��ن��ي��ة   2016 ع���ام 
كولرتين  جل��ون  �لكال�ضيكية  �جل���از  مو�ضيقى 
في�ضبوك، حيث  �أك��رث من مليون م�ضاهدة على 
��ضتعر�ش خالل �لعر�ش مهار�ته �ال�ضتثنائية يف 

�لعزف على �آلة �جليتار.
�ل�ضعاب  ع��ل��ى  للتغلب  ح��ي��ات��ه  م��ي��دون  وك��ر���ش 

درو�ضه  وت��ع��ل��م  �ل��ن��م��ط��ي��ة،  �ل�������ض���ور  وحت��ط��ي��م 
ما  لتخطي  �لطويلة  م�ضريته  خ��الل  �خلا�ضة 
�ل�ضغر عن عدم قدرته على حتقيق  قيل له يف 
�أي �ضيء كونه �أعمى. ويقول حول ذلك: “لطاملا 
�ضعرت، ب�ضبب �نطفاء نور عيني، باأنني يف موقع 
غ��ري م��ن��ا���ض��ب ل��ت��األ��ي��ف �الأغ�����اين �ل��ت��ي ع����ادًة ما 
حتتاج �إىل تخيل �ل�ضور �ملرئية، �إذ يربط �لنا�ش 
ي�ضبق  ومل  ي�ضاهدونها،  �لتي  بال�ضور  �لكلمات 
�أدرك��ُت مبكر�ً  ولكني  �أي �ضورة،  �ضاهدُت  �أن  يل 
ق��ادٌر على  و�أن��ا  �الإن�ضان يكتب حول جتاربه،  �أن 
و�ل�ضمع،  كاللم�ش  �الأخ��رى  بحو��ضي  �ال�ضتمتاع 
مع  م�ضرتكة  وم�����ض��اع��ر�ً  جت��ارب��اً  مينحني  مم��ا 

�جلماهري«.
�ل�ضرية �لذ�تية للفنان �أليك�ش كوبا

�أليك�ضي�ش  �الأ���ض��ل��ي  و����ض��م��ه  ك��وب��ا،  �أليك�ش  ول��د 
�أرت��ي��م��ي�����ض��ا يف ك��وب��ا، وب����د�أ �ضغفه  ب��ون��ت��ي�����ش، يف 
�إىل فرقة  �ملو�ضيقي يف �ضٍن مبكرة، حيث �ن�ضم 
و�لده �ملوؤلفة من 24 عازف جيتار. �نتقل كوبا 
�لكهربائي  �جليتار  على  �ل��ع��زف  لتعلرّم  بعدها 
مو�ضيقية  ب���ج���والت  و�ل���ق���ي���ام  و�ل���ك���ن���رتب���ا����ش 
عام  ويف  و�ل��ع��امل��ي��ة.  �ملحلية  �الأغ����اين  وت�ضجيل 
1999، �نتقل �أليك�ش �إىل فيكتوريا يف كولومبيا 
�لربيطانية، حيث �ضجل �ألبوماً بعنو�ن مورومبا 
��ضم  �أدون��ي�����ش، حت��ت  �ل��ت��و�أم  �ضقيقه  م��ع  كوبانا 

فرقة ذ� بونتي�ش بر�ذر�ش.
�ألبومه  ت�����ض��ج��ي��ل  �أل��ي��ك�����ش  وب��ع��د ذل����ك، و�����ض���ل 
�لفردي �الأول هومو دو توباكو �لذي فاز بجائزة 
 .2006 ل��ع��ام  ع��امل��ي��ة  مو�ضيقى  �أل��ب��وم  �أف�����ض��ل 
ديل  �أغ��و�  �ألبوم  �أليك�ش  �أطلق   ،2007 ويف عام 
ب����وزو، �ل����ذي ف���از ع��ن��ه ب��ج��ائ��زة ج��ون��و الأف�ضل 
�ألبوم مو�ضيقى عاملية لعام 2008، مما �ضجعه 
��ضمه،  �لذي يحمل  �لثالث  �ألبومه  �إطالق  على 
�الألبوم  وي�ضم   .2009 ع��ام  يف  ك��وب��ا،  �أليك�ش 
“�إف  بعنو�ن  �الإجنليزية  باللغة  له  �أغنية  �أول 
و�ضهد عام 2010 ح�ضول  يو جيف مي لوف”، 
فنان جديد يف حفل  �أف�ضل  �أليك�ش على جائزة 
توزيع جو�ئز �جلر�مي �لالتينية لعام 2010، 

حيث مت تر�ضيحه �أي�ضاً للفوز باأف�ضل �ألبوم بوب 
تر�ضيحه  ذل��ك  وتبع  �ل��ذك��ور.  للمغنني  �ضوتي 
للفوز باأف�ضل �ألبوم بوب التيني يف حفل توزيع 
�ل��ث��ال��ث و�خلم�ضني.  �ل�����ض��ن��وي  ج��و�ئ��ز ج��ر�م��ي 
بي  ج��ائ��زة  على  ك��وب��ا  ح�ضل   ،2011 ع��ام  ويف 
�الإ�ضبانية  �الأغنية  تاأليف  عن  �لالتينية  �آي  �إم 
�ل�ضهرية مانو�ش �آاليري للفنانة نيللي فورتادو. 
�لر�بع  �ألبومه   ،2012 عام  �أليك�ش، يف  و�أ�ضدر 
عنه  ف��از  �ل��ذي  �ضي�ضتيما،  �إل  �إن  روي��دو  بعنو�ن 
�لثانية،  للمرة  ه���اردي  ه��اج��ود  �ضوكان  بجائزة 
مو�ضيقى  �إث���ر�ء  يف  �ملتميزة  م�ضاهماته  بف�ضل 

�جلاز و�ملو�ضيقى �لعاملية.
�لالتينية  جر�مي  جائزة  على  �أليك�ش  وح�ضل 
ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة ك��م��وؤل��ف �أغ����اين، ب��امل�����ض��ارك��ة مع 
�أغنية ��ضتو�ئية  �أف�ضل  يويل هرنيكيز، عن فئة 
الأغنية ميلي كويز�د� �ملنفردة بعنو�ن “توما مي 
جائزة  كوبا  ح�ضد   ،2013 ع��ام  ويف  فيد�”.  
الأغنية  �مل�ضور  �لفيديو  عن  �لالتينية  جر�مي 
“�إيري�ش تو” من �ألبوم رويدو �إن �إل �ضي�ضتيما. 
بجائزة  هيلر  بعنو�ن  �خلام�ش  كوبا  �ألبوم  وف��از 
جر�مي �لالتينية الأف�ضل مغٍن وموؤلف �أغاين، 
ومت تر�ضيحه جلائزة جر�مي الأف�ضل �ألبوم بوب 

التيني يف عام 2016.
�لتح�ضري�ت  �أل��ي��ك�����ش  �أن��ه��ى   ،2017 ع���ام  ويف 
الألبومه �ل�ضاد�ش، لو يونيكو كون�ضتانتي، �لذي 
تر�ضح للفوز بجائزة جر�مي �لالتينية الأف�ضل 
تر�ضيحه جلائزة  كما مت  �أغ���اين،  وم��وؤل��ف  مغٍن 

جر�مي الأف�ضل مو�ضيقى بوب التينية.
�أول  ك���وب���ا  �أل��ي��ك�����ش  �أ����ض���در   ،2019 ع����ام  ويف 
جم��م��وع��ة م��ن �الأغ����اين �ل��ت��ي �أن��ت��ج��ه��ا بنف�ضه. 
جر�مي  جل��ائ��زة  تر�ضيح  على  �الأل��ب��وم  وح�ضل 
م له فر�ضة �الأد�ء يف حفل توزيع  �لالتينية وقدرّ

�جلو�ئز �ملتلفز يف ميامي يف نوفمرب 2020.
ومتيز ميندو، �ألبوم �أليك�ش �لثامن من �الأغاين 
عالقات  �إقامة  من  �إنتاجه  تخلل  مبا  �حليوية، 
وي�ضلط  �ل��ع��امل��ي��ني.  �لفنانني  �أ���ض��ه��ر  م��ع  ت��ع��اون 
�أطلقته  �آخر  عاملي  �ل�ضوء على م�ضروٍع  �الألبوم 

ب��ري��ان��ا م��ك��ارث��ي، �ل��ف��ن��ان��ة �ل��رتي��ن��ي��د�دي��ة، �لتي 
�ن��ت��ب��اه ك��وب��ا ع��ن��دم��ا الح���ظ عملها على  ل��ف��ت��ت 
�لفريد  تف�ضريها  و�أع��ج��ب��ه  �لكتب  �أح��د  غ��الف 
لل�ضتات �الأفريقي. ومتحور تطور كوبا �ملو�ضيقي 
جوهر  يف  �لب�ضاطة  ع��ن  �لبحث  ح��ول  ل�ضنو�ت 
�لد�ئم  �أليك�ش بحبه  �لكوبية، ويتميز  �ملو�ضيقى 

لال�ضتك�ضاف و�بتكار �أعمال جديدة وع�ضرية.
�ل�ضرية �لذ�تية للفنانة فافا

فافا  �الإمار�تية-�لهندور��ضية  �لفنانة  ت�ضتهر 
وتتناول  �ل��د�ف��ئ.  و�إح�ضا�ضها  �ل��ق��وي  ب�ضوتها 
�لنف�ضية  �ل�����ض��ح��ة  م��و����ض��ي��ع  �أغ��ن��ي��ات��ه��ا  ك��ل��م��ات 
و�لهوية، كما توجه ر�ضائل �لتحفيز و��ضتنها�ش 
من  فريد  غنائي  باأ�ضلوب  فافا  وتتميز  �لهمم. 
فنانات،  م��ن  �إب��د�ع��ات��ه��ا  ت�ضتلهم  ح��ي��ث  ن��وع��ه، 
م��ث��ل �إي���ت���ا ج��ي��م�����ش ووي��ت��ن��ي ه��ي��و���ض��نت و�إمي����ي 
و�ينهاو�ش. وُيعترب لون �لبوب نيو �ضول �ملتاأثر 
مبو�ضيقى �ل�ضرق �الأو�ضط �أف�ضل نوع مو�ضيقيرّ 
يف  �الإمار�تية  �ملغنية  وقدمت  �أ�ضلوبها.  لو�ضف 
�ملغني  �لعر�ش �الفتتاحي يف حفل   2019 عام 
�لعام  مبنا�ضبة  م��ار���ش  ب��رون��و  �ل�ضهري  �ل��ع��امل��ي 

�جلديد. 
�ضوين  ���ض��رك��ت��ي  م��ع   2020 ع���ام  وت��ع��اون��ت يف 
ميوزيك �ل�ضرق �الأو�ضط و�ضمال �أفريقيا وريوت 
�الإ�ضد�ر  جيمز لتظهر يف �أغنية “�أنت �لبطل”، 
�خل���ا����ش ب��ال�����ض��رق �الأو�����ض����ط م���ن ف���ال���ور�ن���ت. 
�أن����د كيند�ل  ب��ك��ل��ي��ة يل رو�����ش  و�ل��ت��ح��ق��ت ف��اف��ا 
وكيفية  �ل�ضياحة  ح��ول  معارفها  تعزيز  بهدف 
ت��ع��م��ل يف  ل��ت��ج��د نف�ضها  ب��ال��رتف��ي��ه،  �رت��ب��اط��ه��ا 
بعد  وظيفتها  ت��رتك  �أن  قبل  �ل�ضياحي  �لقطاع 
ثالث �ضنو�ت من �لعمل يف �أبوظبي، وتنتقل �إىل 
نيويورك ملتابعة در��ضتها و�حل�ضول على درجة 
و�لتكنولوجيا  �الإب��د�ع��ي  �الإع��الم  يف  �ملاج�ضتري 
�ملغنية  وحت��م��ل  للمو�ضيقى.  بريكلي  كلية  م��ن 
يف  �لفنانني  و���ض��ع  بتح�ضني  �ضغفاً  �الإم��ار�ت��ي��ة 
وطنها، وتعمل على �مل�ضاهمة يف م�ضرية �لتقدم 
يف دولة �الإمار�ت، باالإ�ضافة �إىل �إ�ضد�ر �الأعمال 

�ملو�ضيقية �لتي تلهم جميع �ملعجبني ب�ضوتها.

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي ي�صت�صيف راوؤول ميدون واأليك�ش 
كوبا يف اأم�صية فريدة من مو�صيقى ال�صول واجلاز والبوب الالتيني

•• دبي-الفجر:

 �أطل “مهرجان دبي مل�ضرح �ل�ضباب” �لذي تنظمه هيئة 
هيبته  بكامل  للثقافة”  “دبي  دب��ي  يف  و�لفنون  �لثقافة 
ع��ل��ى خ�ضبة م�����ض��رح ن���دوة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ع��ل��وم يف دب���ي، ويف 
ب�ضمات  ثناياها  بني  م�ضرحية، حملت  6 عرو�ش  جعبته 
�مل�ضرح  �تخذت من فنون  �لتي  �ل�ضابة  �الإمار�تية  �ملو�هب 
و�الأد�ء طريقاً للتعبري عن نظرتها لق�ضايا �ملجتمع. وبعد 
�خل�ضبة،  على  �لفنون”  “�أبو  رو�ئ���ع  فيها  جتلت  �أي���ام   7
�ل�  �ملهرجان  ن�ضخة  على  �ل�ضتار  للثقافة”  “دبي  �أ�ضدلت 
13، بحفل توجت فيه م�ضرحية “�لربو�ز” لفرقة �مل�ضرح 

�حلديث كاأف�ضل عر�ش م�ضرحي متكامل.
على  للثقافة”  “دبي  �أقامته  �مل�ضرح  فر�ضان  تكرمي  حفل 
خ�ضبة م�ضرح ندوة �لثقافة و�لعلوم يف دبي، بح�ضور هالة 
“دبي  دب��ي  �لثقافة و�ل��ف��ن��ون يف  ب���دري، م��دي��ر ع��ام هيئة 
ولفيف  للثقافة”،  “دبي  وم�ضت�ضاري  وم��در�ء  للثقافة”، 
من �أبناء �حلركة �مل�ضرحية �ملحلية، �لذين �حتفو� ب� “�أبي 
�لفنون” وما حققته �ملو�هب �ل�ضابة من �إجناز�ت ملمو�ضة 
مب�ضتقبل  يب�ضر  ما  �ملحلي،  �مل�ضرحي  �مل�ضهد  �ضعيد  على 

�حلركة �مل�ضرحية، ويعزز تاأثريها يف �ملجتمع. 
تو��ضل نوعي 

�أك��دت هالة بدري على �أهمية �خلطو�ت  ويف هذ� �الإط��ار، 
�نطالقته  �ل�ضباب منذ  مل�ضرح  دبي  �لتي حققها مهرجان 
دبي  “مهرجان  “جنح  وق��ال��ت:  �الآن.  وحتى   2006 يف 
�إحد�ث  يف  �ملا�ضية  �ل�ضنو�ت  م��د�ر  على  �ل�ضباب”  مل�ضرح 
�ملحلي، حمافظاً خاللها  �مل�ضرحي  �مل�ضهد  نقلة نوعية يف 
على �لتو��ضل �لنوعي بني �مل�ضرح كفعٍل ناب�ٍش وَحي، وبني 
�الإبد�عية،  �لعملية  عنا�ضر  �أه��م  �أح��د  باعتباره  �جلمهور 
“دبي  م�ضاعي  ويحقق  �مل�����ض��رح  ب��دمي��وم��ة  يب�ضر  م��ا  وه��و 
�لقطاع  ��ضتد�مة عملية �لتطوير يف  يف �ضمان  للثقافة” 
وال  �ضاهم-  �ملهرجان  �أن  �إىل  ب��دري  و�أ���ض��ارت  �مل�ضرحي”. 
يز�ل- يف دعم �ملو�هب �ل�ضابة و�ضخ دماء جديدة يف عروق 
دبي  �إم��ارة  لعبت  �ل��دو�م  “على  و�أ�ضافت:  �ملحلي.  �مل�ضرح 
بيئة  خلق  ع��رب  �مل�����ض��رح،  ف��ن  �أ�ض�ش  تر�ضيخ  يف  مهماً  دور�ً 
�إبد�عية م�ضتد�مة قادرة على �لنهو�ش بامل�ضرح �الإمار�تي، 
ونوهت  بهدف و�ضعه على �خلريطة �مل�ضرحية �لعاملية”، 
و�ضقل  �مل�ضرحية  �ل�ضابة  باملو�هب  �الهتمام  �ضرورة  �إىل 
هذه  ج��ذب  على  ق��ادرة  تعليمية  بيئة  خلق  عرب  قدر�تها، 
بفن  �الرتقاء  من  متكنها  �لتي  �لفر�ش  ومنحها  �ملو�هب 
�مل�ضرح، مبا يتما�ضى مع روؤية “دبي للثقافة” �لهادفة �إىل 
تر�ضيخ مكانة دبي مركز�ً عاملياً للثقافة، حا�ضنًة لالإبد�ع، 

ملتقى للمو�هب«. 

م�ضك �خلتام
وعلى مد�ر �أ�ضبوع كامل، ��ضت�ضافت خ�ضبة “مهرجان دبي 

مل�ضرح �ل�ضباب” 6 عرو�ش متنوعة،
 تباينت فيها جرعة �لكوميديا �لتي �رتدت �لن�ضخة �ل� 13 
�أح��د�ث م�ضرحية  �ملهرجان على وقع  ثوبها، حيث �نطلق 
“ملن يهمه �الأمر” من تاأليف حممد �ضالح و�إخر�ج �ضعبان 
�ل�ضعبية  للفنون  كلباء  “جمعية  ف��رق��ة  وت��ق��دمي  �ضبيت 
�ل�ضتار”  يرفع  “حينما  م�ضرحية  مثلت  فيما  و�مل�ضرح”، 
�لق�ضاب،  و�إخ����ر�ج يو�ضف  �مل��ه��ريي،  ع��ب��د�هلل  ت��األ��ي��ف  م��ن 
وتقدمي فرقة م�ضرح دبي �لوطني، م�ضك ختام �ملهرجان، 
�أحمد  �ضمرية  �لقديرة  بالفنانة  �لعام  ه��ذ�  �حتفى  �ل��ذي 
جلهودها  تقدير�ً  �مل�ضرحية”،  �لعام  “�ضخ�ضية  بو�ضفها 

وعطائها �لفني. 
مناف�ضة 

�حلالية  �ملهرجان  لن�ضخة  يكن  مل  �ضناعه،  للتميز  والأن 
�أ�ضحاب �الإبد�عات و�لعرو�ش  �أن مت�ضي من دون تكرمي 
على  بينها  فيما  ���ض��دي��دة  مناف�ضة  �ضهدت  �ل��ت��ي  �ملتميزة 
جو�ئز �ملهرجان، حيث نالت م�ضرحية “�لربو�ز” لفرقة 
متكامل،  م�ضرحي  عر�ش  �أف�ضل  جائزة  �حلديث،  �مل�ضرح 
وفاز �لفنان حممد جمعة بجائزة �أف�ضل �إخر�ج م�ضرحي 
ن�ش  �أف�����ض��ل  ج��ائ��زة  وذه��ب��ت  “�لربو�ز”،  م�ضرحية  ع��ن 

“�لربو�ز”،  م�ضرحية  ع��ن  �ل��زرع��وين  ل�ضعود  م�ضرحي 
وح�ضل على جائزة �أف�ضل ممثل دور �أول منا�ضفة كل من 
“�لربو�ز”،  م�ضرحية  يف  دوره  عن  نا�ضر  خليفة  �لفنان 
“دوبي”  م�ضرحية  يف  دوره  عن  �لزدجايل  م��ازن  و�لفنان 

لفرقة م�ضرح يا�ش.
منا�ضفة،  �أول”  “ممثلة دور  �أف�ضل  وح�ضلت على جائزة 
م�ضرحية  يف  دوره���ا  ع��ن  �ل�ضعدي  ���ض��ارة  �لفنانة  م��ن  ك��ل 
دوره�����ا يف  ع���ن  �ل�����ض��وي��دي  �آم���ن���ه  و�ل��ف��ن��ان��ة  “�لربو�ز”، 

م�ضرحية “ق�ضة” لفرقة م�ضرح دبي �الأهلي،
 بينما ح�ضل على جائزة �أف�ضل “ممثل دور ثاٍن” منا�ضفة 
ع��ن دوره يف م�ضرحية  ����ض��ح��اق  �ل��ف��ن��ان حم��م��د  م��ن  ك��ل 
م�ضرحية  يف  دوره  عن  نبيل  عبد�هلل  و�لفنان  “�لربو�ز” 
لفرقة جمعية كلباء للفنون �ل�ضعبية  “ملن يهمه �الأمر” 
جائزة  على  ح�ضن  �أم��ل  �لفنانة  ح�ضلت  بينما  و�مل�����ض��رح. 
“ملن  م�ضرحية  يف  دوره���ا  ع��ن  ثاٍن”  دور  ممثلة  “�أف�ضل 

يهمه �الأمر” لفرقة م�ضرح دبي �لوطني،
ع��ل��ى جائزة  �ل�����ض��الم  ع��ب��د  خ��ول��ة  �ل��ف��ن��ان��ة   فيما ح�ضلت 
“�أف�ضل موهبة جديدة” عن دورها يف م�ضرحية “ق�ضة” 

لفرقة م�ضرح دبي �الأهلي.
عبد �هلل �حل��م��ادي، عن  “ديكور”  �أف�����ض��ل  ب��ج��ائ��زة  وف���از 
فيما ح�ضل على  يا�ش،  لفرقة م�ضرح  “دوبي”  م�ضرحية 

م�ضرحية  عن  �لق�ضاب  يو�ضف  “�إ�ضاءة”  �أف�ضل  جائزة 
“حينما يرفع �ل�ضتار” لفرقة م�ضرح دبي �لوطني، بينما 
“موؤثر�ت �ضوتية ومو�ضيقية”  �أف�ضل  ح�ضل على جائزة 
يرفع  “حينما  م�����ض��رح��ي��ة  ع���ن  �خل��م��ي�����ش  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د 
كما ح�ضل �ضلطان بن د�فون على جائزة �أف�ضل  �ل�ضتار”، 
“ت�ضميم �أزياء” عن م�ضرحية “�آخر خرب” لفرقة م�ضرح 
ز�يد، بينما ذهبت جائرة �أف�ضل ماكياج �إىل علي بي�ضو عن 
م�ضرحية “�آخر خرب”، يف حني ح�ضلت م�ضرحية “ق�ضة” 
ل��ف��رق��ة م�����ض��رح دب���ي �الأه��ل��ى ع��ل��ى ج��ائ��زة جل��ن��ة �لتحكيم 

�خلا�ضة.
تو�ضيات 

ويف تقريرها، خل�ضت جلنة �لتحكيم �لتي تر�أ�ضها �لفنان 
�لفنون  �لدكتور حبيب غلوم و�ضمت يف ع�ضويتها خبري 
�مل�ضرحية �لدكتور عدنان �ضلوم، و�لفنانة �الإمار�تية �إلهام 
�ضرورة  �أه��م��ه��ا:  م��ن  �لتو�ضيات،  م��ن  جملة  �إىل  حممد، 
�هتمام �ل�ضباب بالور�ش �لتدريبية ومتابعتها ملا تلعبه من 
دور يف تطوير قدر�تهم، وعدم حتميل �لن�ضو�ش بحركات 
�لتكويني  �الإط��ار  من  تخرجها  ركيكة  كوميدية  و�إفيهات 
�الهتمام  ����ض���رورة  �إىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ل��ل��ع��رو���ش،  و�ل��ف��ك��ري 
ب��ال��روؤي��ة �الإخ��ر�ج��ي��ة وع���دم حتميل �ل��ع��رو���ش �أك���رث من 

طاقتها.

»حينما يرفع ال�ستار« م�سك اخلتام 

»مهرجان دبي مل�صرح ال�صباب 13« يكرم فر�صانه ومبدعيه
املحلي امل�سرح  عروق  يف  جديدة  دماء  وي�سخ  املواهب  يدعم  املهرجان  بدري:  •هالة 

•• اأبوظبي-الفجر:

ي�ست�سيف مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي الفنانني األيك�ص 
كوبا وراوؤول ميدون، املغنيني وموؤلفي الأغاين والعازفني ال�سهريين، 
مو�سيقية  اأم�سية  يف  م�ساًء   7:30 ال�ساعة  نوفمرب   7 اخلمي�ص  يوم 
مميزة على م�سرح اإي�ست بالزا. وياأتي هذا التعاون الأول من نوعه يف 
الإمارات يف اإطار الفعاليات التي تقيمها اأبوظبي احتفاء باختيارها 
“مدينة املو�سيقى”، ويت�سمن اإقامة حفل منفرد لكل فنان، يتبعه 
واجلاز  ال�سول  مو�سيقى  من  فريدة  اأم�سية  يف  مميز  ثنائي  عر�ص 
والبوب الالتيني. وي�سمل الربنامج عر�ص افتتاحي مع فافا، اإحدى 

اأهم الأ�سماء املو�سيقية يف دولة الإمارات.
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فــن �أجــنــبي

27
Running With the Devil: The Wild World of John McAfee

وثائقي عن حماوالت جون مكايف للهروب من يد العدالة
ب��ث��ت ���ض��ب��ك��ة ن��ت��ف��ل��ي��ك�����ش، �أخ�����ري�ً، 
 Running With وثائقي 
 the Devil: The Wild
 World of John
فيه  ن�ضاهد  �لذي   ،McAfee
بع�ضها  ة،  م����ررّ الأول  ت��ب��ث  ����ض���ور�ً 
�إن����ت����اج مكايف  م���ن وث���ائ���ق���ي م���ن 
ف  يعررّ �أن  ع����ربه  ي���ري���د  ن��ف�����ض��ه، 
وم�ضاهد  ق�����ض��ت��ه.  �إىل  �ل���ع���امل 
�أخ���رى م��ن وثائقي غ��ري من�ضور 
 On ب��ع��ن��و�ن   Vice �أن��ت��ج��ت��ه 
 The Run with John
روكو  �أجنزه  عمل   .McAfee
كينغ،  روبريت  و�مل�ضور  كا�ضتورو 
�أث��ن��اء هربه  �ل��ل��ذ�ن ر�ف��ق��ا مكايف 

من �أمريكا �جلنوبية.
متعة  �لوثائقي  م�ضاهدة  تخلق 
�إذ  ت���ر�ف���ق���ه���ا م�����ض��اع��ر غ���ري���ب���ة، 
فيلماً  ن�ضاهد  وكاأننا  �الأم��ر  يبدو 
متخياًل، �أو �لتح�ضري�ت لبارودي 
عن فيلم وثائقي. فمكايف نف�ضه، 
حكاية  ميتلك  �أن��ه  مقتنعاً  يبدو 
نر�ه  ذل���ك،  م��ع  �ل�����ض��رد.  ت�ضتحق 
ليخفي  �لثياب  وي�ضرتي  يتنكر، 
هويته، بل يحاول يف بد�ية �لفيلم 
�أن يلعب دور �ضخ�ش معاق. هكذ�، 
تت�ضاعد بعدها حدة �لبار�نويا يف 
�لفيلم، فمكايف مطلوب من قبل 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  يف  �ل�����ض��ل��ط��ات 
 ،)Bleize( ب��ل��ي��ز  ج��زي��رة  ويف 

ح��ي��ث ي��ق��ال �إن���ه ق��ت��ل ج���اره حني 
د�ئماً  يجعله  ما  فيها،  يقيم  كان 
�ضيء  كل  ل��رتك  وم�ضتعد�ً  ه��ارب��اً 

ور�ءه.
�ل���ف���ي���ل���م ب����اأك����م����ل����ه ع�����ب�����ارة عن 
حم��اوالت مكايف للهروب من يد 
�لثلث  ف��ج��اأة، ويف  لكن  �ل��ع��د�ل��ة. 
�لثاين من �لفيلم، ُيطرح �أمامنا 
�ضوؤ�ل: ممن يهرب مكايف؟ مل يلق 
عليه �لقب�ش �أبد�ً، ومل يحتك �أو 
ويف  فجاأة  ن��ر�ه  �ل�ضرطة.  يو�جه 
ق���ارب���ه ويبحر  ي���رك���ب  ك���ل م����رة 
ب��ع��ي��د�ً وك���اأن���ه ه����ارب م��ن �ضلطة 
َم��ن ه��ي. هنا  ال نعرف بال�ضبط 
يبد�أ �ضنرّاع �لفيلم بالت�ضكيك. هل 
مكايف حتت تاأثري �ملخدر�ت؟ هل 
�لتاأثر  �ضديد  وهو  مرة  �عرت�فه 
بالكحول باأن كل �ضيء م�ضرحيرّة، 

حقيقة؟ �أم هلو�ضة؟
ال يقدم �لوثائقي �إجابات كافية، 
كرجل  ملكايف  ���ض��ورة  ير�ضم  لكنه 
باأحد، ويف  يثق  �لريبة، ال  �ضديد 
�ل��وق��ت ذ�ت���ه ه��و رج��ل م�ضحك، 
�أنه ميتلك قوة و�ضلطة ال  يدعي 
ي�ضتهان بهما، لذلك هو مطلوب. 
�ملتهم بها من قتل  �أم��ا �جل��ر�ئ��م 
�إجابات  ف���ال  ���ض��ري��ب��ي،  وت���ه���رب 
عنها. هو فقط رج��ل يبحث عن 

�ال�ضتقر�ر.
مكايف  �أن  �ل��ف��ي��ل��م  م����ن  ي��ت�����ض��ح 

م����ه����وو�����ش ب���احل���ق���ي���ق���ة. ك�����ل ما 
�إال  لي�ش  عنه  ي��ق��ال  وم��ا  يح�ضل 
�أكاذيب و�تهامات لت�ضويه �ضورته 
�لتي  �حلقيقة  ما  لكن  وتاريخه، 
يريد مكايف �أن ين�ضرها؟ ال نعلم، 
ما نعرفه �أن هناك حقيقة ما، لن 

ترى �لنور �أبد�ً.
ق����ر�ءة ث��ق��اف��ي��ة ن��وع��اً م��ا ل�ضرية 
�ضورة  �أم����ام  �أن��ن��ا  تك�ضف  م��ك��ايف، 
و�دي  ع�����ب�����اق�����رة  م������ن  �أخ������������رى 
ميثل  ف����م����ك����ايف  �ل�������ض���ي���ل���ي���ك���ون. 
�ل��ق��ري��ن �مل��خ��ت��ل��ف ك��ل��ي��اً ع��ن بيل 
غ��ي��ت�����ش و���ض��ت��ي��ف ج���وب���ز. مكايف 
�ضهرة  ��ضمه  �ضهرة  ت��ق��ارع  �ل���ذي 
قرر  و"ميكرو�ضوفت"،  "�آبل" 
وتبذير  �مل����ل����ذ�ت  يف  �الن��غ��م��ا���ش 
ع��ن مغامر�ت  و�ل��ب��ح��ث  �أم���و�ل���ه 
ولي�ش  �ل����ب����ال.  ع��ل��ى  ت��خ��ط��ر  ال 
خريية  �أعمال  رجل  �إىل  �لتحول 
يريد �لق�ضاء على �جلوع �لعاملي 
�لعامل.  مل�ضكالت  ح��ل��ول  و�إي��ج��اد 
�إذ  �ل��رج��ل؛  وه��ذ� �ملثري يف �ضرية 
ب�ضورتها  �لفرد�نية  �لروح  ميثل 
�مل����ت����م����ردة، وك�����اأن�����ه ع����ا�����ش ع���دة 
ر �لغمو�ش  حيو�ت. وهذ� ما يف�ضرّ
�ملوؤ�مرة  ون��ظ��ري��ات  م��وت��ه،  ح��ول 
�لتي تقول �إنه ُقتل قبل �أن ي�ضل 
من  خوفاً  �ملتحدة،  �لواليات  �إىل 
ف�ضيحة كبرية كان من �ملفرت�ش 

رها. �أن يفجرّ

ُيعر�ش فيلم �ملخرج �ضتيفني �ضبيلربج The Fabelmans يف حفل �فتتاح 
�لدورة �ل�44 ملهرجان �لقاهرة �ل�ضينمائي �لدويل يوم 13 نوفمرب �ملقبل، ويعد 

�أحد �الأفالم �ملميزة �ل�ضادرة عام 2022.
 The Fabelmans ون�ضتعر�ش يف �ل�ضطور �لتالية �أبرز �ملعلومات عن فيلم
حول  �لنقاد  توقعات  و�أي�ضا  عليها  ح�ضل  �لتي  و�جل��و�ئ��ز  �مل�ضاركني  و�الأب��ط��ال 

حظوظه يف جو�ئز �أو�ضكار �ملقبلة.
ي�ضارك يف بطولة فيلم The Fabelmans �لعديد من �لنجوم منهم جابريل 
البيل، مي�ضيل ويليامز، بول د�نو، �ضيث روجن، جيني برلني، جوليا باترز، روبن 
ومن  دود���ض��ون،  كوبر  كو�ضمان،  �إيز�بيل  هري�ش،  ج��ود  كار�ضنت،  كيلي  بارتليت، 

تاأليف �ضتيفني �ضبيلربج و توين كو�ضرن، و�إخر�ج �ضتيفني �ضبيلربج.

The Fabelmans ق�سة فيلم
تبلغ مدة �لفيلم �ضاعتني ون�ضف، وتدور �أحد�ثه حول �ضاب يدعى �ضامي فابلمان 
�أري��زون��ا، ويكت�ضف كيف  �لثانية يف والي��ة  �لعاملية  ين�ضاأ يف فرتة ما بعد �حل��رب 
ميكن �أن ت�ضاعده قوة �الأفالم على روؤية �حلقيقة، وي�ضتمد �لفيلم م�ضدر �إلهامه 

من حياة خمرجه �ضبلبريج.
ولدى �ضامي 3 �ضقيقات ، وو�لدته كانت يف �ل�ضابق عازفة بيانو، بينما يعمل و�لده 

مهند�ش كهربائي نقل عمله منزل �ل�ضاحل �ل�ضرقي  �إىل فينيك�ش، ويقع �ل�ضاب 
 The Greatest ضامي فابلمان يف حب �الأفالم بعد �أن �أخذه و�لديه مل�ضاهدة�
Show on Earth، ومعه كامري�، ويبد�أ �لفتي يف �إنتاج �أفالمه �خلا�ضة يف 
�ملنزل، مما ي�ضعد و�لدته �لد�عمة له، ويت�ضمن �لفيلم لقطات من �أفالم �ضورها 

�ملخرج يف فرتة مر�هقته.
مهرجان  يف  �جل��م��ه��ور  ب��ج��ائ��زة   The Fabelmans فيلم  ف��از  �أن  و�ضبق 
تورونتو �ل�ضينمائي �لدويل، ونال �إ�ضادة نقدية و��ضعة، وحاز على تقييدم مرتفع 
�لتقارير  بع�ش  و�أ���ض��ادت   ،94% �إىل  و�ضل   rottentomatoes مبوقع 

بقدرة �ضبيلربج على �ضياغة ق�ضته �الأ�ضلية.
و�أ�ضارت بع�ش �لتقارير �إىل �أن مي�ضيل ويليامز بطلة �لفيلم لديها حظوظ قوية 
للو�ضول �إىل حفل توزيع جو�ئز �أو�ضكار �ملقبلة و�لفوز باجلائزة �أي�ضا، كما �أنه 
 Gotham من �ملقرر �أن يتم تكرميها ومنحها جائزة خالل حفل توزيع جو�ئز

�ل�ضنوي �ل�32، و�لذي �ضيقام  يوم 28 نوفمرب مبدينة نيويورك.
و��ضتقبال  بها  حظي  �لتي  �لفعل  ب��ردود  �ضعيد  �إن��ه  �لفيلم  عن  �ضبيلربج  وق��ال 
ملحاولة  �لغر�ء  ي�ضتخدم  كان  �أن��ه  �إىل  له، م�ضري�  تورنتو  �جلمهور يف مهرجان 

تثبيت �الأ�ضياء ببع�ضها يف �ضغره.
ولدى �لفيلم جولة يف عدة مهرجانات �ضينمائية باالإ�ضافة �إىل مهرجان �لقاهرة 

�ل�ضينمائي �لدويل، حيث �ضيعر�ش يف  حفل �فتتاح مهرجان �ضالونيك �ل�ضينمائى 
 Grand Lyon لدوىل، و�أي�ضا يف ختام مهرجان ميامي، و�ضبق �أن عر�ش يف�
يف  جتاريا  عر�ضه  يبد�أ  فيما  �ل�ضينمائي،  روما  ومهرجان   ،Film Festiva

�لواليات �ملتحدى �الأمريكية يوم 11 نوفمرب.

 "I Drink Wine" اأديل تطرح
وتخطط لدرا�صة االأدب االجنليزي

طرحت �ملغنية �لربيطانية �لعاملية �أديل �غنية م�ضور جدية، حيث فاجاأت 
ثالث  وه���و   ،"I Drink Wine" �جل��دي��د  كليبها  ب��ط��رح  �جل��م��ه��ور 
كليباتها �لغنائية يف �ألبومها �الأخري "30"، حيث طرحت يف �ل�ضابق كليب 
الأغنية  "Easy on Me" و�أغنية "Oh My God"، وك�ضفت �أديل 
�أن �لكليب �لثالث كان �أول فيديو ت�ضوره يف �الألبوم، ولكنها قررت طرحه 

موؤخر�ً.
وبالتز�من مع طرح �لكليب ك�ضفت �أديل �أنها �ضتاأخذ ��ضرت�حة من �ملو�ضيقى 
بعد �إقامتها يف ال�ش فيغا�ش حيث تخطط للح�ضول على �ضهادة يف �الأدب 

�الإجنليزي.
�أج��ل ج��دول حفالتها �ملقبل يف  �أدي��ل من  �آخ��ر ت�ضتعد �ملغنية  وعلي جانب 
�لتي  �إقامتها  على  لالطمئنان  فيجا�ش  ال�ش  �إىل  بال�ضفر  وذل��ك  نوفمرب، 
بعد  وذل��ك  �الأجنبية،  �مل��و�ق��ع  تقارير  ح�ضب  هناك  طويلة  لفرتة  ت��اأخ��رت 
تاأكيد بدء حفالتها يف نوفمرب �ملقبل، حيث �أكدت يف بيان �أنها عازمة على 
تلك �حلفالت، وعدم �إلغائها الأي ظرف مثلما ح�ضل مع حفالتها �الأخرية 

�لتي �ألغتها بعد 24 �ضاعة فقط من �الإعالن عنها يف يوليو �ملا�ضى.
�أزم����ة ل���دي حمبيها مم��ن ر�ه��ن��و� ع��ل��ى تلك  وه���و �الأم����ر �ل���ذى ت�ضبب يف 
�حلفالت، خا�ضة �أنها حظيت باإقبال كبري وقتها، خالل 24 �ضاعة من فتح 

�الإعالن عن �حلجز.
 34 �لعمر  �لبالغة من  �لنجمة  �أن  �لديلي ميل فيبدو  �الآن بح�ضب  ولكن 
�أخرى  م��رة  يدفعون  �لذين  �لعمالء  �أم��ل  خيبة  ع��دم  على  م�ضممة  عاًما 
لو�ش  �إىل  تغادر  �لتي  �خلا�ضة  �لطائرة  منت  على  �ضوهدت  بعدما  خا�ضة 

�أجنلو�ش.
متابعيها   ،Adele – �أدي���ل  �لعاملية  �لنجمة  و���ض��ارك��ت  �ضبق  ناحية  م��ن 
للمرة  �ل��ت��ي ح�ضدتها   Emmys �ل����  ج��ائ��زة  م��ع  ب�����ض��وره��ا  وج��م��ه��وره��ا 
�الأويل يف تاريخها �ل�ضهر �ملا�ضى، ون�ضرت �ضورها مع �جلائزة عرب ح�ضابها 
�ل�ضخ�ضي مبوقع �ن�ضتجر�م، لتوجه ر�ضالة �ضكر لكل من �ضاعدها يف حتقيق 

تلك �جلائزة.

قبل عر�سه بالقاهرة ال�سينمائي

معلومات عن فيلم The Fabelmansوق�صة حياة �صبيلربج

ميتًا يف  العلن، يف عام 2021، عندما ُعرث عليه  اإىل  للظهور  ا�سم جون مكايف  عاد 
زنزانته يف بر�سلونة، قبل ترحيله اإىل الوليات املتحدة، لتتك�ّسف اأمامنا مرة 
ال�سيليكون  وادي  فابن  املطاردة.  اأفالم  ت�سبه  التي  مكايف،  جون  حياة  اأخرى 
الذي قّدم للعامل تطبيقًا م�سادًا للفريو�سات "مكايف"، حتول اإىل قائد روحي، 
بجرمية  متهم  ثم  القانون،  وجه  من  هارب  ثم  �ساخبة،  احتفالت  رجل  ثم 
قتل. كل ذلك، ونحن ن�ساهد على ن�سرات الأخبار ما ل ميكن ت�سديقه. هل 
فعاًل جون مكايف اأخطر رجل يف العامل؟ وميتلك القدرة على اخرتاق اأي 
الت�سلية  اأم هو جمرد رجل حامل بال�سهرة، يبحث عن  حا�سوب؟ 

والإثارة؟
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كيف نخفف احلكة والتورم الناجم عن لدغة البعو�ش؟
عمليا ال ميكن �الختباء من �لبعو�ش ب�ضهولة وخا�ضة عند ق�ضاء �لوقت يف 
�لطبيعة. وت�ضري �لدكتورة ناديجد� ناباتكينا، �أخ�ضائية �الأمر��ش �جللدية 
يف برنامج تلفزيوين، �إىل �أنه بعد لدغة �لبعو�ش تظهر على �جللد نتوء�ت 
�أكرث  �أي��ام. و�الأطفال و�ملر�هقني و�ل�ضباب هم  ت�ضبب حكة قد تطول عدة 

عر�ضة لهجمات �لبعو�ش الأن ب�ضرتهم ناعمة مقارنة بكبار �ل�ضن.
ي�ضبب  �للدغة،  بعد  د�خل �جللد  �إىل  �لبعو�ش  لعاب  وت�ضيف، عند دخول 
�اللتهاب ورد فعل حت�ض�ضيا، الأنه يحتوي على �له�ضتامني �مل�ضوؤول عن رد 

�لفعل �لتح�ض�ضي، مبا فيه �حلكة و�لتورم و�الحمر�ر.
�لبعو�ش  �الأح��ي��ان ترتفع درج��ة ح��ر�رة �جل�ضم بعد لدغة  ولكن يف بع�ش 
��ضت�ضارة  يجب  �حل��االت  ه��ذه  مثل  يف  لذلك  �للمفاوية.  �لعقد  وتت�ضخم 

�لطبيب. فما هي �لتد�بري �لو�جب �تخاذها بعد لدغة �لبعو�ش؟
�إذ�  �للدغة  وفقا لالأخ�ضائية، ميكن و�ضع كرمي م�ضاد للحكة على مكان 

كان متوفر� يف �ملنزل.
وت�ضيف، �لكحول و�ل�ضو�ئل �ملطهرة جيدة ومالئمة جد� يف هذه �حلالة. 
ك��م��ا ميكن  �ل��ل��دغ��ة.  م��ك��ان  ت��ل��وث  ومي��ن��ع  م���ربدة  للكحول خ�ضائ�ش  الأن 

��ضتخد�م حملول �ضود� �خلبز �لقلوي يف تعقيم مكان �للدغة.
زيت  ��ضتخد�م  ميكن  كما  �مل��ك��ان.  وي���ربد  �الل��ت��ه��اب  ي��زي��ل  �لثلج  وت�ضيف، 
�لكافور �لذي يح�ضن تدفق �لدم يف �الأوعية �لدموية �لدقيقة، ما يقل�ش 

م�ضاحة �ملنطقة �مل�ضابة.
وميكن �أي�ضا ��ضتخد�م م�ضاد�ت �له�ضتامني، حيث ين�ضح با�ضتخد�م جرعة 
م�ضاعفة يف حاالت �للدغات �ل�ضديدة وردود �لفعل �لتح�ض�ضية. كما ميكن 
�أك�ضيد �لزنك، �لذي يخفف  ��ضتخد�م معجون �الأ�ضنان، الأنه يحتوي على 

�اللتهاب. وكذلك �ملنتول الأنه يربد �ملكان.
وتقول جميع هذه �ملو�د يجب �أن ت�ضتخدم مو�ضعيا فقط.

العالمات املميزة ل�صرطان الغدة الدرقية
لبحوث  �لوطني  �ملركز  من  رجابوفا،  مدينة  �لرو�ضية  ��لطبيبة  ك�ضفت 
�أولية  �لليمفاوية هي عالمات  �لعقد  �ل�ضوت وت�ضخم  �أن بحة  �ل�ضرطان، 

ت�ضري �إىل �ضرطان �لغدة �لدرقية.
وت�ضري �الأخ�ضائية، �إىل �أن خطر تطور �ضرطان �لغدة �لدرقية يزد�د لدى 
و�لتعر�ش  �ليود،  نق�ش  من  تعاين  مناطق  يف  يعي�ضون  �لذين  �الأ�ضخا�ش 

لالإ�ضعاع وت�ضخم عقد �لغدة �لدرقية ووجود �أور�م خبيثة �أخرى.
وت�ضيف، من �ل�ضعب جد� ت�ضخي�ش �الإ�ضابة يف مر�حل مبكرة، ولكن يف 
بلع  و�ضعوبة  �ل�ضوت  بحة  �ضكل  على  �الإ�ضابة  عالمات  تظهر  الحق  وقت 

�لطعام وت�ضخم �لعقد �لليمفاوية ون�ضوء ت�ضخم �أ�ضفل تفاحة �آدم.
وتن�ضح �الأخ�ضائية، للوقاية من �ضرطان �لغدة �لدرقية با�ضت�ضارة طبيب 
�أخ�ضائي بني فرتة و�أخرى و�إج��ر�ء فح�ش باملوجات فوق �ل�ضوتية للغدة 

�لدرقية وحتليل دم لتحديد م�ضتوى �لهرمونات.

اوزي  كلمة  معنى  • ما 
�الأو�زي هى ذكور �حلمالن �لتى بلغت من �لعمر �ربعه ��ضهر وكثري�ً 
�ل�ضن للحمها �جلميل �لطري  �لنا�ش يف�ضلون �ضر�ئها عند هذ�  من 

�للذيذ 
؟  يون�سكو  كلمة  معنى  • ما 

و�لعلوم  للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  ال�ضم  �خت�ضار  هى  �ليون�ضكو 
و�لثقافه وهى و�حدة من �لهيئات �لعديدة �لتابعة لالأمم �ملتحدة 

؟ �سمني  ذيل  ذات  اغنام  توجد  • ملاذا 
هذه �الأغنام تنت�ضر �ضالالتها يف �آ�ضيا خا�ضة و�ضمال �فريقيا فتجد �ن 
لها �ذيال �ضمان الأنها تختزن �لدهن يف هذ� �لذيل مثل �جلمل متاماً 
�ضناديق  على  �غنامهم  �ذي��ال  يريحون  لالأغنام  رع��اة  هناك  �ن  حتى 

خ�ضبية �و عربات �ضغرية من �ضدة ثقلها 

ينام عندما  و�حدة  عني  يغلق  �لدلفني  �أن  تعلم  • هل 
�ل�ضمع حا�ضة  متتلك  ال  و�الفعى  و�لذبابة  �ل�ضلحفاه  �أن  تعلم  • هل 

�لفك ع�ضلة  هي  �الإن�ضان  ج�ضم  يف  ع�ضلة  �أقوى  �أن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حر�رة  يحتمل  �جل�ضم  �أن  تعلم  • هل 

�ليمنى �الأذن  من  �ضمعاً  �أ�ضعف  �لي�ضرى  �الأذن  �أن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �ضمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  �الإن�ضان  جلد  �ضمك  �أن  تعلم  هل   •
�الإن�ضان يحتوي على عدة �آالف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�ضتثناء 

جفون �لعينني
�ضنة ثالثني  �ملتو�ضط  يف  يتجاوز  ال  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�ش ب�ضبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  �لن�ضور  �أن  تعلم  • هل 

�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 
�لت�ضمم �ىل  يوؤدي  �لفيتامينات  �أنو�ع  بع�ش  �أخذ  يف  �الفر�ط  �أن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  �لفيل  �أن  تعلم  • هل 
ذيله  قطع  �ذ�  ميوت  �حل�ضان  �أن  تعلم  • هل 

حلمه  يف  عظمه  يحفظ  �لتي  �حليو�ن  هي  �ل�ضلحفاة  �أن  تعلم  • هل 

ال�سفدع امل�سكني 
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الربدقو�ص
ي����ق����ول �ل���دك���ت���ور 
�ل���������ض����ي����د ح����م����اد، 
�لتغذية  �أخ�ضائي 
باملعهد  �لعالجية 
للتغذية،  �لقومي 
�إن  ب�����ال�����ق�����اه�����رة، 
�ل����ربدق����و�����ش من 
�لطبية  �الأع�����ض��اب 
فهو  �مل�������ف�������ي�������دة، 
ي������ح������ت������وي ع���ل���ى 

بع�ش �لعنا�ضر �لغذ�ئية مثل �لكال�ضيوم و�حلديد وم�ضاد�ت �الأك�ضدة.
و�أ�ضار �إىل �أن هناك فو�ئد �ضحية عديدة ومفيدة ل�ضحة �الإن�ضان من تناول 
�أنه ي�ضاعد على حت�ضني  �أو بارد ومنها،  �لربدقو�ش �ضو�ء كم�ضروب �ضاخن 
�أد�ء �جلهاز �له�ضمي من خالل زيادة �إفر�ز �إنزميات ه�ضمية، وي�ضاعد يف 
و�لفطريات،  للبكترييا  وم�ضاد  كمطهر  ويعمل  �الإم�ضاك،  ح��دوث  تقليل 
وي�ضاهم يف تخفيف �الأرق و�لقلق نظر� الحتو�ئه على �لعديد من �ملهدئات 
وم�ضاد�ت �الكتئاب �لطبيعية، وي�ضاعد يف تخفي�ش �ل�ضغط بالدم، وي�ضاهم 
وتخفي�ش  �لدموية  �ل��دورة  تن�ضيط  على  ويعمل  �لقلب،  ع�ضلة  تقوية  يف 

ن�ضبة �لكول�ضرتول بالدم.
ين�ضح بتناوله للن�ضاء فرتة �لدورة �ل�ضهرية لفو�ئده يف تنظيم هرمونات 

�الأنوثة و�لتي ت�ضاعد يف تنظيم �لدورة �ل�ضهرية.

�ضاأل علي �مه: ملاذ� يا �مي تنقنق �ل�ضفادع ليال بذلك �ل�ضوت �حلزين لكنها ت�ضكت يف �لنهار واليكاد ي�ضمع 
لها �ضوت فقالت �الم �ضاأحكي لك: لقد خلق �هلل �ل�ضفدع بدون رقبة و�ضبحانه يف خلقه وكانت �ل�ضفادع تنقنق 
ب�ضوت عال حزين منذ �ن ت�ضتيقظ وحتي تنام بدون �ن تنظر هنا �و هناك �و لالأعلى بل لال�ضفل فقط وتقلق 
�جلميع حتى جاء يوم وقف فوق �ل�ضجرة كرو�ن و�خذ ي�ضيح ب�ضوته �جلميل ف�ضمعته �ل�ضفدعة و�خذت تنقنق 
ب�ضوتها �حلزين �ملزعج �لعايل وكاأنها تعرت�ش على ند�ئه �جلميل ف�ضاح �لكرو�ن:مالك �يتها �ل�ضفدعة حزينة 
فقالت وملاذ� ال �كون حزينة �عي�ش يف �ضفة نهر و�ضط �لطني و�لوحل و�ملاء �لعكر وال �رى غري ديد�ن �ضغرية 
و��ضماكا �ضئيلة يخافني �الطفال وال يلعبون معي فقال �لكرو�ن �يتها �مل�ضكينة �رفعي ر��ضك عايا وحاويل �ن 
تنظري حولك .. �نظري خللق �هلل �نظري لهذ� �جلمال �ل�ضجر �لبديع و�الزهار �لر�ئعة و�جلو �ل�ضحو و�ضمي 
هذه �لر�ئحة ر�ئحة �حل�ضائ�ش �خل�ضر�ء �لندية و��ضمعي هذه �ال�ضو�ت �لع�ضافري و�لطيور كلها تغرد تزقزق 
و�الطفال �ضوتهم مالئكي يلعبون وميرحون ت�ضاركهم ��ضعة �ل�ضم�ش �لذهبية ،هذ� كله جمال من �ضنع �خلالق 
�لدنيا جميلة فال تف�ضدي جمالها بحزنك وعندما ر�أت �ل�ضفدعه كل ذلك و�ضمعت ماقاله �لكرو�ن �ضكتت عن 
�لنقنقة وهي يف عجب من كل ماحولها فلم تعط نف�ضها ولو مرة و�حدة فر�ضة لتعرف ما حولها ومنذ ذلك 
�حلني باتت �ل�ضفدعة ت�ضكت يف �لنهار لت�ضتمتع بجمال �لدنيا وتلهو معها ثم تتذكر همومها يف �لليل فتنقنق 

حزينة .

�لعلماء  �أن  ميا�ضنيكوف،  �أل��ك�����ض��ن��در  �ل��دك��ت��ور  �أع��ل��ن 
�لتنك�ضي  ب��ارك��ن�����ض��ون  م��ر���ش  ب��ال��ت��ف�����ض��ي��ل  ي��در���ض��ون 
�أعر��ضه  �ضدة  لتخفي�ش  طرقا  ويبتكرون  �لع�ضبي، 

على �الأقل و�إبطاء تطوره.
وي�ضري ميا�ضنيكوف، يف برنامج تلفزيوين، �إىل �أنه رغم 
ذلك تبقى �أ�ضباب مر�ش باركن�ضون "�ل�ضلل �لرعا�ش" 

غري و��ضحة للعلماء.
وي���ق���ول، م��ر���ش ب��ارك��ن�����ض��ون- م��ر���ش م��زم��ن ي�ضيب 
�لع�ضبية يف  وم��وت �خلاليا  تلف  وي�ضبب  �ل�ضن،  كبار 

�لدماغ.
�مل��زع��ج��ة نذير�  ت��ك��ون �الأح�����الم  �أن  وي�����ض��ي��ف، مي��ك��ن 
�ملبكر  �لت�ضخي�ش  �أهمية  و�أكد على  باركن�ضون.  ملر�ش 

للوقاية  حاليا  �ملعروفة  �لطرق  �إىل  م�ضري�  للمر�ش، 
من هذ� �ملر�ش.

�ملر�ش  هذ�  �أن  �لعلمية،  �لدر��ضات  �أظهرت  له،  ووفقا 
�أنه  �ل��ق��ه��وة. كما  ���ض��رب  ن���ادر� م��ا يتطور ل��دى حمبي 
�أقل �نت�ضار� بني �الأ�ضخا�ش �لذين يعانون من �رتفاع 

م�ضتوى �ضغط �لدم، وبني �ملدخنني.
ويقول، "ن�ضبة �ملوت ب�ضبب مر�ش باركن�ضون �أعلى بني 
�القت�ضادية  �الجتماعية  و�ملكانة  �لفكري  �لعمل  ذوي 

�لعالية".
وي�ضيف، للوقاية من �ملر�ش، يو�ضى مبمار�ضة �لن�ضاط 
�لبدين. كما �أن تناول �الأدوية �مل�ضكنة ميكن �أن يحمي 

من مر�ش باركن�ضون.

كيف نحتمي من مر�ش باركن�صون؟
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