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ارتفاع الكولي�سرتول يف الدم.. عالمات ال تهملها
يقول خرباء ال�سحة اإن ارتفاع الكولي�سرتول يف الدم يزيد من خطر 

الإ�سابة بال�سكتات الدماغية والنوبات القلبية وت�سلب ال�سرايني.
وح�سب ما ذكر موقع "اإيت ذي�س"، فاإن هناك 5 عالمات تظهر على 
ج�سم و�سحة الإن�سان، وت�سري اإىل ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم، 

م�سريا اإىل اأنه "يف حال ظهورها، ل يجب اإهمالها":
اأمل ال�ساق: مر�س ال�سرايني املحيطية يعد م�سكلة �سائعة يف الدورة 
الدموية جتعل ال�سرايني ال�سيقة تقلل من تدفق الدم اإىل ال�سيقان. 
وقال جراح الأوعية الدموية اأندي يل، مدر�س يف كلية الطب بجامعة 
بالنوبة  الإ�سابة  يزيد من خطر  اأن  املر�س ميكن  ه��ذا  اإن  ه��ارف��ارد، 
القلبية. الدوار: ميكن اأن تكون الدوخة )الدوار( عالمة على ارتفاع 

الكولي�سرتول يف الدم، وفق "اإيت ذي�س".
اأمل �سدر: قد يكون عالمة على مر�س خطري ول يجب جتاهله اأبدا. 
يكون عالمة على  وق��د  ب��اأي جمهود،  القيام  اأ���س��واأ عند  الأمل  ويكون 

ان�سداد ال�سريان التاجي، الذي قد يوؤدي اإىل نوبة قلبية قاتلة.
روا�سب دهنية حول العني: ميكن اأن يت�سبب ارتفاع الكولي�سرتول يف 
تر�سبات دهنية �سفراء �سغرية حول العينني، ت�سمى "الزانثالزما". 
الأ�سخا�س  املئة من  50 يف  اإن  باجيك  نيكول  العيون  وقالت طبيبة 

الذين يعانون من هذه الرت�سبات يعانون من ارتفاع الكولي�سرتول.

الكرز يخف�ض �سغط الدم 7 % يف 3 �ساعات
النواة وخا�سة  الفواكه ذات  باأن تناول  اأفادت درا�سة طبية بريطانية 
 3 غ�سون  يف   7% بن�سبة  ال���دم  �سغط  خف�س  على  ي�ساعد  ال��ك��رز، 

�ساعات؛ لحتوائه على كميات كبرية من البوتا�سيوم.
واأ�سارت الدرا�سة التي اأوردتها �سحيفة ”ديلي اإك�سرب�س“ الربيطانية، 
ظهرت  م�ساركا   15 �سملت  جتربة  على  اأ�ستندت  اأنها  اإىل  الثالثاء، 

عليهم عالمات مبكرة لرتفاع �سغط الدم.
”نورثمربيا“  ف��ري��ق م���ن ج��ام��ع��ة  اأع���ده���ا  ال��ت��ي  ال���درا����س���ة  ول��ف��ت��ت 
الربيطانية، اإىل اأن قراءة �سغط الدم يف هوؤلء تراوحت بني 130 و 

زئبق. ملم   89 و   80 بني  ال�سفلي  والرقم  زئبق  ملم   139
الدم  �سغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين  الرجال  اأن  النتيجة  واأظهرت 
 ، الكرز  م�ستخل�س  �سرب  بعد   7% بن�سبة  ا  انخفا�سً �سهدوا  املبكر 
مقارنة ب�سرب �سراب عادي بنكهة الفاكهة. واأو�سحت الدرا�سة اأنه مت 
قيا�س �سغط الدم قبل وبعد ا�ستهالك 60 مل من �سراب الكرز املركز، 
ا  انخفا�سً �سجلوا  الكرز  تركيز  اأعطوا  الذين  امل�ساركني  اأن  م�سيفة 
”ثالث �ساعات“ من  ”7 ملم زئبق“ خ��الل  ال��دم مبقدار  يف �سغط 
”بناًء  تناول ال�سراب. وقالت املوؤلفة الرئي�سية للدرا�سة كارين كني: 
يعادل  زئبق  ملم   6-5 بني  النخفا�س  ف��اإن  ال�سابقة،  الأبحاث  على 

انخفا�س خطر ال�سكتة الدماغية بحوايل 38%“.

معظم الوفيات املرتبطة باحلمل قابلة للتجّنب
اأّكد تقرير اأ�سدرته ال�سلطات ال�سحية الأمريكية هذا الأ�سبوع اأن من 
املمكن جتّنب اأربع من كل خم�س وفيات مرتبطة باحلمل يف الوليات 
املتحدة التي ُيعترب معدل وفيات الأمهات فيها مرتفعاً جداً خ�سو�ساً 
امراأة  األ��ف  نحو  ح��الت  حتليل  الدرا�سة  و�سملت  ال�سود.  الن�ساء  بني 
توفني بني عامي 2017 و2019 ب�سبب احلمل اأو امل�ساعفات ذات 

ال�سلة، حتى عام واحد بعد الولدة.
واأفادت واندا بارفيلد، امل�سوؤولة يف مراكز مكافحة الأمرا�س والوقاية 
الرئي�سية  الأمريكية  الحت��ادي��ة  الهيئة  وه��ي  �سي"،  دي  "�سي  منها 
للوفيات  بكثري  اأو���س��ح  ���س��ورة  ير�سم  التقرير  "هذا  ب���اأن  لل�سحة، 

املرتبطة باحلمل" يف الوليات املتحدة.
وبلغت ن�سبة الوفيات خالل احلمل 22 يف املئة من العّينة امل�سمولة 
بالدرا�سة، يف حني ح�سلت 25 يف املئة من الوفيات يوم الولدة اأو يف 

الأ�سبوع التايل لها، وطراأت 53 من احلالت يف غ�سون عام منها.
وتبنّي اأن ال�سبب الأول للوفاة يف 23 يف املئة من احلالت هو م�سكلة 
من  زائ����دة  ج��رع��ة  ت��ن��اول  اأو  "كالنتحار  النف�سية  بال�سحة  تتعلق 
املخدرات"، يف حني اأن ال�سبب الثاين هو ح�سول نزف "14 يف املئة" 

تليه امل�سكالت يف القلب "13 يف املئة".
وتولت حتليل الوفيات جلان خرباء على امل�ستوى املحلي ت�سّم اأطباء 
متخ�س�سني يف اأمرا�س الن�ساء وممثلي جمعيات وخرباء �سحة عامة 

و�سواهم، عملت على و�سع تو�سيات. 
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نظارات ذكية حتمل بارقة 
اأمل للمكفوفني

اأ�سهل عرب  الأم��ل للمكفوفني يف حياة  الباحثني يف تون�س  منح فريق من 
خالل  من  حميطهم،  واكت�ساف  التنقل  على  ي�ساعدهم  ذك��ي  نظام  ابتكار 
ر�سائل �سوتية ت�سلهم بعد حتويل ال�سور والأ�سكال واحلواجز يف حميطهم 

اإىل معلومات �سوتية.
الذكاء  ت�ستخدم  ب��ك��ام��ريات  جم��ه��زة  ن��ظ��ارات  ال��ب��اح��ث��ون  الطلبة  واب��ت��ك��ر 
ومتنح  �سوتية،  اإ���س��ارات  اإىل  وحتويلها  الفيديو  �سور  ملعاجلة  ال�سناعي 
من  الأ�سياء  طبيعة  عن  مف�سلة  بيانات  الب�سر  فاقدي  من  م�ستخدميها 
ب�سكل  بالتحرك  لهم  وال�سماح  اليومية  حياتهم  ت�سهيل  بهدف  حولهم 
والهند�سة  للتكنولوجيا  العليا  املدر�سة  يف  والأ�ستاذ  املهند�س  وقال  اأي�سر. 
بتون�س، عبد الرزاق احل�ساين، يف ت�سريحات ملوقع "�سكاي نيوز عربية اإن 
اأحد امل�ساريع التطبيقية املدجمة التي  اإطار  "النظارات الذكية اأجنزت يف 
ينجزها طالب الهند�سة يف ال�سنوات النهائية، لبتكار حلول ذكية يف جمال 
ت�سهل  عملية  حلول  و�سياغة  الأ���س��ي��اء  اأن��رتن��ت  ع��رب  واخل��دم��ات  ال�سحة 
حياة النا�س وتهتم باخلدمات الإن�سانية لفائدة ذوي الحتياجات اخلا�سة 
املجالت  للباحثني يف  الجتماعية  امل�سوؤولية  نوع من  اإط��ار  واملكفوفني يف 
الذكية  النظارات  اإىل برجمة  التو�سل  اأنه مت  املهند�س  واأو�سح  العلمية". 
اجلوالة  الهواتف  داخ��ل  ال�سطناعي  الذكاء  خوارزميات  توظيف  بف�سل 
الأ�سخا�س  ع��ن  اإ���س��ارات  اإر���س��ال  ث��م  وال�����س��ور،  املعلومات  مبعاجلة  لتقوم 
حت�س�س  من  يعفيه  مما  ال�سوت،  طريق  عن  الكفيف  حميط  يف  والأ�سياء 

الطريق عن طريق الع�سا البي�ساء.

»ُحّمى البحر املتو�سط« ميثل 
فل�سطني يف جوائز االأو�سكار

يف  العاملني  من  م�ستقلة  جلنة  اختارت 
فيلم  الفل�سطيني  ال�سينمائي  ال��ق��ط��اع 
اإخ���راج  م��ن  املتو�سط"  ال��ب��ح��ر  "ُحّمى 
ل��ت��م��ث��ي��ل فل�سطني  وك��ت��اب��ة م��ه��ا احل����اج 
اأو�سكار  ج��ائ��زة  على  املناف�سة  يف  ر�سميا 

لأف�سل فيلم دويل.
واأ�سرف  حليحل  ع��ام��ر  ب��ط��ول��ة  الفيلم 
فرح وعنات حديد وتتناول اأحداثه ق�سة 
لكنه  عائلته  برفقة  يعي�س  ال���ذي  ول��ي��د 
حتقيق  عدم  ب�سبب  الكتئاب  من  يعاين 
الكتابة حتى يتعرف على  ذات��ه يف مهنة 
جاره املحتال جالل فتن�ساأ بينهما عالقة 

�سداقة تتحول لحقا اإىل ماأ�ساة.
الفيلم قد عر�س لأول مرة عامليا  وكان 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي يف مايو  ك���ان  يف م��ه��رج��ان 
اأف�سل  جائزة  على  احل��اج  مها  وح�سلت 

�سيناريو �سمن ق�سم )نظرة ما(.
وي��ح��ق ل��ك��ل دول����ة ت��ر���س��ي��ح ف��ي��ل��م واحد 
للمناف�سة على جائزة اأف�سل فيلم دويل، 
املنتجة  الطويلة  الروائية  الأف��الم  وهي 
خ����ارج ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، ق��ب��ل اإع����الن 
القائمة الأولية للرت�سيحات املقبولة يف 
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اأف�سل  على  حتتوي  االأطعمة  من  اأنواع   6
كمية من الربوتني لفقدان الوزن �ص 23

عوامل تزيد من فر�ص االإ�سابة باالكتئاب املو�سمي
يكون الإن�سان اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالكتئاب املو�سمي، 

اإذا كان:
- لديه ا�سطراب مزاجي اآخر، مثل ا�سطراب الكتئاب 

ال�سديد اأو ال�سطراب ثنائي القطب.
- لديه اأقارب يعانون من ا�سطراب القلق الجتماعي 

ال�سحة  ح���الت  اأو  الك��ت��ئ��اب  اأ���س��ك��ال  م��ن  غ���ريه  اأو 
العقلية، مثل الكتئاب ال�سديد اأو الف�سام.
- يعي�س يف بلدان اأق�سى ال�سمال اأو اأق�سى 
اجلنوب من خط الإ�ستواء، بحيث يكون 
�سوء ال�سم�س اأقل خالل ال�ستاء عند هذه 

املناطق.
- يعي�س يف مناطق غائمة.

ما اأعرا�ص االكتئاب املو�سمي ال�ستوي؟
ووفقاً  الكتئاب،  من  ن��وع  هو  ال�ستوي  املو�سمي  الكتئاب 
جلمعية الطب النف�سي الأمريكية، ُي�سنَّف هذا ال�سطراب 
ر���س��م��ي��اً ع��ل��ى اأن����ه ا���س��ط��راب اك��ت��ئ��اب��ي ك��ب��ري م���ع اأمن���اط 
عاطفي  ا�سطراب  م��ن  تعانني  كنت  اإذا  لذلك  مو�سمية؛ 
ت��غ��ي��ريات م��زاج��ي��ة واأعرا�س  ف�����س��ت��ع��ان��ني م���ن  م��و���س��م��ي، 

اكتئاب، مبا يف ذلك:
- احلزن وال�سعور بالكتئاب معظم اليوم.

- القلق.
- الرغبة ال�سديدة يف تناول الكربوهيدرات وزيادة الوزن.

- التعب ال�سديد وقلة الطاقة.
- م�ساعر الياأ�س اأو انعدام القيمة.

- �سعوبة يف الرتكيز.
- ال�سعور بالغ�سب.

- ثقل الأطراف »الذراعني وال�ساقني«.
ع���ادة، مب��ا يف ذلك  املمتعة  بالأن�سطة  اله��ت��م��ام  ف��ق��دان   -

الن�سحاب من الأن�سطة الجتماعية.
- م�ساكل النوم »عادة كرثة النوم«.

- التفكري يف املوت اأو النتحار.

ما الذي ي�سبب االكتئاب املو�سمي ال�ستوي؟
ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ه��ن��اك ���س��وء ���س��م�����س اأق����ل ت��ت��غ��ري �ساعتك 

البيولوجية التي تنظم مزاجك ونومك وهرموناتك
الكتئاب  ي�سبب  ال���ذي  م��ا  بال�سبط  الباحثون  ي��ع��رف  ل 

املو�سمي؛ فقد يوؤدي نق�س �سوء ال�سم�س اإىل حدوث 

ه����������ذه احل��������ال��������ة، وت�����ق�����رتح 
التالية  الأ�����س����ب����اب  ال���ن���ظ���ري���ات 

لالكتئاب املو�سمي:
�سم�س،  �سوء  يقل  عندما  البيولوجية:  ال�ساعة  تغري   -
ونومك  مزاجك  م  تنظِّ التي  البيولوجية،  �ساعتك  تتغري 
عن  بعيدة  تكونني  تتغري  عندما  ل��ذل��ك  وال��ه��رم��ون��ات؛ 
التكيف  اعتدِت عليه، ول ميكنِك  الذي  اليومي  اجل��دول 

مع هذه التغيريات.
يف  الكيميائية  امل��واد  للدماغ:  الكيميائي  ال��ت��وازن  ع��دم   -
الدماغ التي ُت�سمى الناقالت الع�سبية تر�سل الت�سالت 
ب���ني الأع�������س���اب، وت�����س��م��ل ه���ذه امل�����واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة مادة 
ال�سريوتونني التي ُت�ْسِهم يف ال�سعور بال�سعادة؛ لذلك اإذا 
كنت معر�سة خلطر الإ�سابة بالكتئاب املو�سمي ال�ستوي؛ 
ال�سريوتونني،  من  اأق��ل  ن�ساط  بالفعل  لديك  يكون  فقد 
ونظراً لأن �سوء ال�سم�س ي�ساعد يف تنظيم ال�سريوتونني؛ 
فاإنَّ نق�س �سوء ال�سم�س يف ال�ستاء ميكن اأن يجعل الو�سع 
اأكرث  ال�سريوتونني  م�ستويات  تنخف�س  اأن  وميكن  اأ�سواأ، 

لديك؛ ما يوؤدي اإىل الكتئاب.
م�ستوى  ي���ح�������س���ل   :»D- »دي  ف���ي���ت���ام���ني  ن���ق�������س   -
ال�سريوتونني لديك اأي�ساً على دفعة من فيتامني »دي«، 
ونظراً لأن �سوء ال�سم�س ي�ساعد على اإنتاج فيتامني »دي«؛ 
فاإن قلة ال�سم�س يف ال�ستاء ميكن اأن توؤدي اإىل نق�س هذا 
الفيتامني، ما يوؤثر هذا التغيري يف م�ستوى ال�سريوتونني 

واحلالة املزاحية.
توؤثر  كيميائية  م���ادة  امليالتونني  امل��ي��الت��ون��ني:  زي���ادة   -
يف اأمن����اط ن��وم��ك وح��ال��ت��ك امل��زاج��ي��ة، وق���د ي����وؤدي نق�س 
بع�س  ل��دى  امليالتونني  اإن��ت��اج  زي���ادة  اإىل  ال�سم�س  ���س��وء 
الأ�سخا�س؛ لذلك قد ت�سعرين باخلمول والنعا�س خالل 

ال�ستاء.
اأعرا�ص االكتئاب املبت�سم

ب��احل��زن واخل��م��ول وال��ي��اأ���س، وعلى  يرتبط الكتئاب ع��ادة 
ميكن  الكتئاب  من  يعاين  ال��ذي  ال�سخ�س  اأن  من  الرغم 
اأن ي�سعر بهذه الأ�سياء، اإل اأن كيفية ظهور الكتئاب ميكن 
اأن تختلف من �سخ�س لآخر. فالكتئاب املبت�سم م�سطلح 
يطلق على ال�سخ�س امل�ساب بالكتئاب من الداخل، بينما 
يبدو �سعيداً متاماً اأو را�سياً، وعادة ما تكون حياة امل�سابني 

بهذا النوع من الكتئاب عادية اأو مثالية.
من   - املبت�سم  بالكتئاب  امل�سابون  الأ���س��خ��ا���س  ي��ب��دو  ق��د 
الآخرين،  وع��ن  اأنف�سهم  را�سني عن  اأو  – �سعداء  اخل��ارج 
املوؤملة.  الكتئاب  اأع��را���س  من  يعانون  ال��داخ��ل،  من  ولكن 
وي���وؤث���ر الك��ت��ئ��اب ع��ل��ى ك���ل ���س��خ�����س ب�����س��ك��ل خم��ت��ل��ف وله 
العميق  اأب��رزه��ا احل��زن  الأع��را���س،  جمموعة متنوعة من 

املمتد، وت�سمل الأعرا�س الأخرى ما يلي:
-تغريات يف ال�سهية والوزن والنوم.

-التعب اأو اخلمول.
-م�����س��اع��ر ال��ي��اأ���س وع����دم اح�����رتام ال�����ذات وت����دين القيمة 

الذاتية.
-فقدان الهتمام اأو املتعة يف القيام باأ�سياء كان يتمتع بها 

املري�س من قبل.
وقد يعاين ال�سخ�س امل�ساب بالكتئاب املبت�سم من الأعرا�س 
الأعرا�س  ه��ذه  �ستكون  العامة،  الأم��اك��ن  الآن��ف��ة، ولكن يف 
على  وغ��ري ملحوظة  – غائبة  تكن متاماً  اإن مل   - غالباً 

الإطالق، فقد يبدو امل�ساب بالكتئاب املبت�سم كما يلي:
- فرداً ن�سطاً وفعاًل.

وحياة  �سحية  اأ���س��رة  م��ع  ث��اب��ت��ة،  وظ��ي��ف��ة  ل��دي��ه  -�سخ�ساً 
اجتماعية.

درا�سة: عام 2021 االأكرث 
تكلفة نف�سية على االأطباء

 2440 ���س��م��ل��ت  ك�����س��ف��ت درا�����س����ة، 
باملئة   63 اأن  اأم���ريك���ي���ا،  ط��ب��ي��ب��ا 
ع��ان��وا م��ظ��ه��را واح����دا ع��ل��ى الأقل 
م���ن م��ظ��اه��ر الإره������اق ال��ط��ب��ي يف 
باملئة  ب�38  مقارنًة   ،2021 ع��ام 

يف 2020.
وقد اأ�سافت الدرا�سة اأن طول اأمد 
اأنظمة  ا���س��ت��ن��زف  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة 
ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة، ل���درج���ة اأن 
الطواقم  ل��دى  العاطفي  امل��خ��زون 

الطبية �سارف على الن�سوب.
كما لفتت الدرا�سة اإىل اأن ال�سكوك 
العلمية  وال��ن��ت��ائ��ج  ال��ل��ق��اح��ات  يف 
اأّثرت، ب�سكل متزايد، على العالقة 

بني املري�س والطاقم الطبي.
اختالل  الأط�����ب�����اء  ا���س��ت��ك��ى  وق�����د 
ال������ت������وازن ب����ني ال���ع���م���ل واحل����ي����اة 
م�ستويات  بقيت  فيما  ال�سخ�سية، 
الك��ت��ئ��اب ع��ل��ى ح��ال��ه��ا، مم��ا يوؤكد 
اأنها تعود ب�سكل اأ�سا�سي اإىل �سغط 

العمل امل�ستمر.
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن الإنهاك قد 
يدفع العاملني يف القطاع ال�سحي 
املبكر،  التقاعد  اأو  ال�ستقالة،  اإىل 
الرعاية  ج�����ودة  ع��ل��ى  ي���وؤث���ر  وق����د 
ال�سحية، ويوؤدي اإىل اأخطاء طبية 
اأكده  م��ا  وه���و  الأح���ي���ان،  بع�س  يف 
درا�سة،  ل�170  بريطاين  حتليل 
واأجرته  طبيب،  األ��ف   239 �سمل 

جامعة مان�س�سرت.
املر�سى  اأن  اإىل  التحليل  واأ����س���ار 
منهكون،  اأط��ب��اء  يعاجلهم  ال��ذي��ن 
م�ساعف  ب�������س���ك���ل  ع����ر�����س����ة  ه�����م 
الو�سفات  اأو  الطبية،  ل��الأخ��ط��اء 
يجعل  ح���ي���ث  اخل�����ط�����اأ،  ال���ط���ب���ي���ة 
ب�3  اأكرث  عر�سة  الأطباء  الإنهاك 

مرات للتخلي عن وظيفتهم.

�سبوتيفاي تطلق خدمة 
الكتب امل�سموعة

ال�سوتي  ال���ب���ث  م��ن�����س��ة  اأط���ل���ق���ت 
الكتب  خ����دم����ة  "�سبوتيفاي" 
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  امل�����س��م��وع��ة 
ت���ن���درج �سمن  يف خ��ط��وة ج���دي���دة 
اأنواع  ك��ل  لتوفري  ا�سرتاتيجيتها 
مكان  يف  ال�������س���وت���ي���ة  امل���ن���ت���ج���ات 

واحد.
باتت  اأنها  بيان  يف  املن�سة  واأعلنت 
الوليات  يف  مل�ستخدميها  ت��وف��ر 
كتاب  األ�����ف   300 ن��ح��و  امل���ت���ح���دة 
كتاب  �����س����راء  ومي����ك����ن  م�������س���م���وع. 
على  خ���الل �سفحة  م��ن  م�����س��م��وع 

الإنرتنت، اأي من خارج التطبيق.
اأخ��������رى هذه  وت���ع���ت���م���د م���ن�������س���ات 
اإىل  ب���ال���ن�������س���ب���ة  ك����م����ا  ال���ت���ق���ن���ي���ة، 
مثاًل،  "نتفليك�س"  يف  ال���س��رتاك 
جتنباً لدفع عمولة مل�سّغلي اأنظمة 
ت�سغيل الهواتف الذكية، اأي اآبل اآي 

اأو اإ�س وغوغل اأندرويد.

اأعرا�ض االكتئاب املو�سمي 
ال�ستوي واالأ�سباب

اال�سطراب العاطفي املو�سمي »SAD« اأو ما ُيعرف بـ»االكتئاب املو�سمي ال�ستوي«؛ هو 
نوع من االكتئاب ينجم عن تغري يف املوا�سم عادًة عند بدء ف�سل اخلريف، ويزداد هذا 

االكتئاب املو�سمي �سوءًا يف اأواخر اخلريف اأو اأوائل ال�ستاء، ثم ينتهي يف اأيام الربيع 
امل�سم�سة. ويوؤثر االكتئاب املو�سمي ال�ستوي يف حياتك اليومية، مبا يف ذلك 

ما ت�سعرين به وتفكرين فيه، وحل�سن احلظ، ميكن اأن ي�ساعدك العالج 
يف جتاوز هذا الوقت ال�سعب من العام.

على  الرجال،  من  اأكرث  الن�ساء  يف  ال�ستوي  املو�سمي  االكتئاب  يوؤثر 
الرغم من اأن الباحثني غري متاأكدين من ال�سبب، وهو اأكرث �سيوعًا 

بني ال�سباب.

الكول�سرتول مادة �سمعية ي�ستخدمها اجل�سم يف بناء اخلاليا واإنتاج الفيتامينات والهرمونات، 
لكن زيادته يف اجل�سم قد ت�سبب م�ساكل للقلب وال�سرايني. وهناك نوعان من الكول�سرتول 
ال�سرايني  ج���دران  على  ال�سار  ال��ن��وع  ت��راك��م  ع��دم  على  ي�ساعد  حميد  والآخ���ر  �سار  اأحدهما 
والأوعية الدموية. والتو�سية العامة لفح�س الكول�سرتول هي مرة كل 5 �سنوات بداية من 
وترية  بزيادة  الطبيب  يو�سي  اأن  ي�ستدعي  ما  النتائج  اأظهرت  اإذا  اإل  العمر،  الع�سرينات من 

الفح�س، لي�سبح مرة اأو مرتني كل عام، اأو كانت هناك عوامل �سحية اأو وراثية اأخرى.
واإذا كان م�ستوى الكول�سرتول مرتفعاً ميكنك خف�سه بوا�سطة التمارين والنظام الغذائي.

وخلف�س الكول�سرتول، يو�سي مركز الوقاية من الأمرا�س وال�سيطرة عليها بالوليات املتحدة 
باحلد من الأطعمة الغنية بالدهون امل�سبعة اأو املتحولة مثل الدهون احليوانية، وكذلك احلد 

من ال�سكر، وامللح.
الفواكه  مثل  ب��الأل��ي��اف،  الغنية  الأطعمة  ت��ن��اول  على  الرتكيز  التغذية  تو�سيات  وتت�سمن 

واخل�سروات الطازجة والدهون غري امل�سبعة، مثل الأفوكادو واملك�سرات.
اأ�سبوعياً، مثل:  املعتدلة  التمارين  الأق��ل من  �ساعتني ون�سف على  ينبغي احل�سول على  كما 

ركوب الدراجات اأو امل�سي ال�سريع.

متى يبداأ فح�ض 
الكول�سرتول؟
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�ش�ؤون حملية

ال�سندوق الدويل للحفاظ على احُلبارى يعزز جهود اال�ستدامة يف حماية الرتاث يف معر�ض اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية

اأجندة حافلة بالفعاليات لنادي تراث االإمارات يف معر�ض اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 

لت�سهيل اإجراءات التقدمي للطالب

جيلينك�ض انرتنا�سيونال ُتعلن عن �سراكتها مع جامعة تورنتو مرتوبوليتان

حما�سر لدى جامعة االإمارات العربية املتحدة يح�سد جائزة بالكبورد العاملية عن فئة برنامج امل�ساقات التدري�سية النموذجية

•• اأبوظبي- الفجر

احلبارى،  على  للحفاظ  ال��دويل  ال�سندوق  ي�سارك 
اجلهة الرائدة عاملياً يف احلفاظ على الأنواع الربية، 
اأبوظبي  م��ع��ر���س  م��ن  ع�����س��رة  ال��ت��ا���س��ع��ة  الن�سخة  يف 
الدويل لل�سيد والفرو�سية. الذي يقام يف الفرتة ما 
اأبوظبي  2 اأكتوبر يف مركز  26 �سبتمرب وحتى  بني 
مبثابة  امل��ع��ر���س  �سيكون  حيث  للمعار�س،  ال��وط��ن��ي 
من�سة لل�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى من 
خالل  م��ن  التغيري  على  ق��ادر  جمتمع  ت�سكيل  اأج��ل 

التعلم التفاعلي.
والفرو�سية  لل�سيد  ال���دويل  اأبوظبي  معر�س  ُي��ق��ام 
اآل نهيان،  زاي��د  ال�سيخ حمدان بن  �سمو  حتت رعاية 
مم��ث��ل احل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة ورئ��ي�����س نادي 
�سقاري الإمارات، وهو اأكرب معر�س �سنوي يف املنطقة 
والفرو�سية  امل�ستدام  ال�سيد  قطاعات  يف  متخ�س�س 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال�����رتاث ال��ث��ق��ايف ل���دول���ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة. وكواحد من اأبرز الرعاة الر�سميني 
على  للحفاظ  ال��دويل  ال�سندوق  يهدف  للمعر�س، 
احلبارى اإىل رفع م�ستوى الوعي العام بالدور املهم 

لطيور احلبارى يف الرتاث الطبيعي والثقايف.
وق���ال حم��م��د ���س��ال��ح ح�سن ال��ب��ي��داين، امل��دي��ر العام 
"من  احل���ب���ارى:  ع��ل��ى  للحفاظ  ال����دويل  لل�سندوق 
اأبوظبي الدويل لل�سيد  خالل م�ساركتنا يف معر�س 
احلبارى  اأع��داد  بزيادة  التزامنا  نظهر  والفرو�سية، 
والطبيعي.  الثقايف  تراثنا  ل�سون  عليها  واحل��ف��اظ 
على  للحفاظ  ال�سامل  العاملي  برناجمنا  نعر�س  اإذ 
م�سرت�سدين  للمخاطر،  واملعر�سة  امل��ه��ددة  الأن����واع 
نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  بروؤية 
املتحدة"،  العربية  الإم���ارات  لدولة  املوؤ�س�س  القائد 
اأعداد  زيادة  العمل على  القبي�سي على �سرورة  واأكد 
طيور املجموعات الربية للحبارى ، وقال "اإننا ن�سعى 
هذه  ا���س��ت��دام��ة  اإىل  ال�ستباقي  ال��ت��دخ��ل  خ��الل  م��ن 
املعر�سة  الأن��واع  امل�سنفة �سمن  الأن��واع من الطيور 
الطبيعة.  ل�سون  ال��دويل  الحت��اد  قبل  من  للخطر 
ويعترب احلفاظ على احلبارى اأمًرا بالغ الأهمية يف 
حماية الرتاث التقليدي لل�سقارة، املدرج يف القائمة 
من  للب�سرية  امل��ادي  غري  الثقايف  للرتاث  التمثيلية 

قبل منظمة اليون�سكو."
"ا�ستدامة  احل��ال��ي��ة،  ال������دورة  ���س��ع��ار  م���ع  ومت��ا���س��ي��اً 

وتراث... بروح متجددة"، �سيقوم ال�سندوق الدويل 
للحفاظ على احلبارى يف القاعة 8 جناح A02 يف 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، مب�ساحبة الزوار 
ال��ت��ي ت�سلط  الإر���س��ادي��ة  امل��ح��ط��ات  �سل�سلة م��ن  ع��رب 
ال�سوء على جهود الإمارات يف احلفاظ على الطبيعة 
امل�ستدام  امل�ستقبل  على  الإيجابية  اجلهود  واأثر هذه 
اجلماهري  ا�ستقطاب  اإىل  اجلناح  ويهدف  ل��الأر���س. 
احلفاظ  ودع��اة  ال�سقارين،  مثل  واجلديدة  احلالية 
والطالب،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى 
اجلناح  يعر�س  كما  اجلمهور،  عامة  اإىل  بالإ�سافة 
ال�سندوق  ب��رام��ج  يف  واملبتكرة  اجل��دي��دة  ال��ت��ط��ورات 
ال�����دويل ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى احل���ب���ارى لإك���ث���ار الطيور 
يف  العلمية  امل�ستجدات  واآخ���ر  ال��ربي��ة  يف  واإط��الق��ه��ا 
هذا املجال. و�ستعمل هذه املحطات كمكتبة تفاعلية 
الأنواع  على  املحافظة  يف  ال�سندوق  جهود  لعر�س 
م��ن خ��الل امل��خ��ط��وط��ات امل��ن�����س��ورة، وع��ر���س املعدات 
اأمام  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة  امل�ستخدمة،  التكنولوجية 
الإم��ارات��ي، بهدف  البيئة  ال��زوار للتوا�سل مع ع��امل 
ل��ف��ت الن���ظ���ار اإىل اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ةل��ل��ح��ف��اظ على 
زايد  ال�سيخ  برنامج  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ربي��ة  احل��ي��اة 

لإطالق ال�سقر.
الدويل للحفاظ على  ال�سندوق  وميكن لزوار جناح 
احلبارى ال�ستمتاع بالأن�سطة التعليمية والرتفيهية 
املتنوعة طوال فرتة املعر�س الذي ي�ستمر على مدى 
�سبعة اأيام،. كما يتوقع اأن يحتل العر�س احلي لطيور 
للتعرف  والكبار  لالأطفال  الهتمام  مركز  احلبارى 
على هذه الأنواع الفريدة من الطيور ، و�ستتاح لهم 
املرقطة  واأ�سكالها  األ��وان��ه��ا  على  ل��الط��الع  الفر�سة 
التمويه  على  القدرة  لها  يوفر  مما  املميز،  بالري�س 
والختفاء من املفرت�سات يف بيئتها الطبيعية. ويتم 
ت�سجيع العائالت على ا�سطحاب اأطفالهم وامل�ساركة 
ف�سول  �ستثري  ال��ت��ي  امل�سلية  التعليمية  الأل��ع��اب  يف 
الغذائية  وامل���واد  احل��ب��ارى  موطن  ملعرفة  اأطفالهم 
التي تف�سلها. كما ميكن لالأطفال من جميع الأعمار 
امل�����س��ارك��ة يف ت��ع��ل��م امل��زي��د ع��ن احل���ب���ارى م��ن خالل 
ورقية  جم�سمات  وع��م��ل  الق�س�س،  رواي����ة  جل�سات 
الورق  طي  مهارات  لتعلم  جل�سات  خالل  للحيوانات 
يف ور�س عمل فن الوريجامي. و�ستتاح الفر�سة اأمام 
اخلرباء والطالب حل�سور العديد من ور�س العمل 

والأن�سطة التعليمية الأخرى.

•• اأبوظبي-الفجر

ي�سارك نادي تراث الإمارات، يف الدورة التا�سعة ع�سرة 
املعر�س الدويل لل�سيد والفرو�سية الذي ينظمه  من 
نادي �سقاري الإمارات برعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س 
�سبتمرب   26 الفرتة من  الإم����ارات، يف  ن��ادي �سقاري 
اجلاري وحتى 2 اأكتوبر املقبل مبركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�س. وقال �سعادة حميد �سعيد بولحج الرميثي 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ن��ادي ت��راث الإم����ارات "يحر�س النادي 
يعد  ال��ذي  املتميز  املحفل  ه��ذا  �سنويا يف  تواجده  على 
احل�سارات  خمتلف  عن  ممثلني  مع  للتوا�سل  منرباً 
على  لطالعهم  ال���رتاث  لع�ساق  وفر�سة  وال�����س��ع��وب، 
يربط  املعر�س  اأن  م�سيفا  املحلي"،  ال��رتاث  م��ف��ردات 
ال��ذي يعك�س  ب�سكل غري مبا�سر بني حا�سر الإم��ارات 
باأهمية  يتجلى  ال��ذي  ما�سيها  وب��ني  التقني،  التقدم 
ج������داد ال���ذي تظهر  ب�����اء والأ امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت���راث الآ

مفرداته باأكرث من طريقة يف هذا املعر�س.
واأو�سح الرميثي اأن النادي ي�سارك هذا العام بربنامج 
املتنوعة  ال���رتاث���ي���ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ب��الأن�����س��ط��ة  زاخ�����ر 
ن�سر  يف  ور�سالته  اأه��داف��ه  م��ع  يتوافق  مب��ا  وال�ساملة، 
وت��ر���س��ي��خ ال����رتاث وت��اأه��ي��ل ق��ط��اع ال��ن��ا���س��ئ��ة وال�سباب 
اإطار ثقافة  اأع�ساء فاعلني يف املجتمع �سمن  ليكونوا 
وتراث دولة الإمارات ومبا يتواكب مع طبيعة الع�سر 

ومتطلباته". وي�سم جناح النادي هذا العام عدة اأركان 
الطوا�س  مبهنة  للتعريف  البحري  ال��رتاث  رك��ن  هي 

التي  والأدوات  للوؤلوؤ  ويعر�س مناذج  ال�سيد  ورحالت 
اإىل عرو�س حية  الغوا�س، بالإ�سافة  كان ي�ستخدمها 

يت�سمن  ال��ذي  احلرفيات  ورك��ن  البحرية،  لل�سناعات 
ور�ساً حية وتعليمية يف احلرف اليدوية الن�سائية مثل 
بالإ�سافة  وغ��ريه��ا،  ال��ربق��ع  و�سناعة  وال�سدو  التلي 
ركن  اأي�سا  اجل��ن��اح  وي�سم  ال��ي��دوي��ة  املنتجات  لعر�س 
للزوار عن عتاد  تعليمية  ور�ساً  يت�سمن  ال��ذي  ال��ربزة 
اخليل والهجن، واملقهى ال�سعبي الذي يخت�س باإعداد 
الأكالت ال�سعبية الإماراتية وتقدميها للزوار،  واملر�سم 
املفردات  لتعليمهم  لالأطفال  ترفيهي  ركن  وهو  احلر 
الرتاثية من خالل الر�سم والتلوين وعر�س اللوحات 
املعر�س  النادي خالل م�ساركته يف  الفنية. كما ينظم 
�سل�سلة من الندوات واملحا�سرات واجلل�سات احلوارية 
الرتاثية،  للم�سابقات  بالإ�سافة  ال�سعرية،  والأم�سيات 

وعرو�س الألعاب ال�سعبية وركوب الهجن.
احلملة  يف  ����س���ارك  ال���ن���ادي  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة  وجت����در 
ال��رتوي��ج��ي��ة ل��ل��م��ع��ر���س ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا ن����ادي �سقاري 
الإمارات يف عدد من مراكز الت�سوق يف اإماراة اأبوظبي 
الوحدة  مول،  غالرييا  ال�سرق مول،  بوابة  مول،  "دملا 
من  ع���دد  تنظيم  ال��ن��ادي  م�����س��ارك��ات  و�سملت  مول". 
اليدوية مثل �سناعة  البحرية وور�س احلرف  الور�س 
ال�سيوف واخلناجر و�سناعة الفخار، و�سناعة الدلل، 
لإ�سدارات  ملعر�س  بالإ�سافة  والتلي،  اخلو�س  و�سف 
النادي يف الرتاث والتاريخ واأعداد جملة »تراث«، كما 
واأن�سطة  ال�سقارة  عرو�س  اأي�سا  امل�ساركات  ت�سمنت 

التلوين واألعاب الأطفال.
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وهي  ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال،  جيلينك�س  ���س��ارك��ت 
ال�ست�سارات  جم�����ال  يف  رائ��������دة  ����س���رك���ة 
التعليمية يف املنطقة، ر�سمُيا جامعة تورنتو 
م��رتوب��ول��ي��ت��ان يف ك��ن��دا، م��ن اأج���ل تقدمي 
لطالب  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة  تعليمية  خ��ي��ارات 
التعاون  ه����ذا  الأو�����س����ط. ومي��ث��ل  ال�����س��رق 

منعطًفا هاًما يف جمال التعليم الدويل.
 فمع وج���ود ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��الب الذين 
وتاأ�سي�س  ب��اخل��ارج  ال��درا���س��ة  اإىل  يهدفون 
الأم����د يف خمتلف  م�����س��رية مهنية ط��وي��ل��ة 
هذه  اأن  ع��ن  جيلينك�س  اأع��رب��ت  ال��ب��ل��دان، 
وقبول  تقدمي  عمليات  �ست�سمن  ال�سراكة 
تورنتو  ج��ام��ع��ة  وت�����س��م  ل��ل��ط��الب.  �سل�سة 
�سابًقا  ت��ع��رف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  م��رتوب��ول��ي��ت��ان 
با�سم جامعة راير�سون اأكرث من 45000 

طالب، واأكرث من 100 برنامج للدرا�سات 
�سريكة  جامعة  و137  والعليا،  اجلامعية 
عاملًيا، كما اأن حرمها اجلامعي مزود باأحدث 

ال��ت��ق��ن��ي��ات وم���راك���ز الأب���ح���اث واأك�����رث من 
900 ع�سو هيئة تدري�س من ذوي املهارات 
العالية.   و�سرح برابجيت �سينغ، الرئي�س 
التنفيذي ل�سركة جيلينك�س انرتنا�سيونال 
اأن مت تخفي�س قيود كوفيد،  "بعد  قائاًل: 
الأو�سط  ال�سرق  ط��الب  ع��دد  تزايد  ن�سهد 
بالنتقال  اهتمامهم  ع��ن  ُي��ع��رب��ون  ال��ذي��ن 
اأجل الدرا�سات العليا. وميكن  للخارج من 
اأن ت�ستغرق عمليات التقدمي يف اجلامعات 
بعني  ه��ذا  وباأخذ  الوقت،  بع�س  الأجنبية 
الأن�سب  ال��وق��ت ه��و  الع��ت��ب��ار، يعترب ه��ذا 
م�ساعدة  ه���و  ف��ه��دف��ن��ا  ال�������س���راك���ة.  ل���ه���ذه 
املنا�سب  املهني  امل�سار  اختيار  الطالب على 
امل��ن��ا���س��ب��ة، وت���ق���دم جامعة  م���ع اجل���ام���ع���ة 
تعليمية  خ���ي���ارات  م��رتوب��ول��ي��ت��ان  ت��ورن��ت��و 
وا�سعة النطاق. و�سيعمل هذا التعاون على 
ت�سريع عملية التقدمي و�سيتمكن الطالب 

ا���س��ت�����س��ارات مبا�سرة  ع��ل��ى  م���ن احل�����س��ول 
داليا  اجلامعة."  واأ���س��اف��ت  مر�سدي  م��ن 
الدويل،  التوظيف  م�سوؤولة  يونان،  دبليو 

اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
"اإنه  قائلة،  مرتوبوليتان  تورنتو  بجامعة 
���س��راك��ة مع  اأن نعقد  ���س��رورن��ا  مل��ن دواع����ي 
طالب  ل��دع��م  ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال  جيلينك�س 
العديد  الطالب  ميلك  الأو���س��ط.   ال�سرق 
من اخليارات عندما يتعلق الأمر بوجهات 
ال����درا�����س����ة، ل���ك���ن ت���ق���دم ك���ن���دا اخل����ي����ارات 
وتورنتو  الأو���س��ط،  ال�سرق  ل��ط��الب  املثلى 
مرتوبوليتان جنًبا اإىل جنب مع جيلينك�س 
هنا لدعم الطالب يف رحالتهم اإىل كندا." 
�ستعمل هذه ال�سراكة ب�سكٍل اأ�سا�سي على �سد 
الفجوة بني طالب ال�سرق الأو�سط وفر�س 
التعليم الكندي. �سيعمل خرباء وم�ست�سارو 
جنًبا  م��رتوب��ول��ي��ت��ان  وت��ورن��ت��و  جيلينك�س 
ال�ست�سارية  اجلل�سات  لتقدمي  جنب  اإىل 
النتقال  اإىل  ي��ه��دف��ون  ال���ذي���ن  ل��ل��ط��الب 

للخارج من اأجل الدرا�سات العليا.
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ح�سد ال�سيد ماك�س وليامز، اأحد حما�سري 
جامعة الإم��ارات العربية املتحدة منذ عام 
جوائز  �سمن  "منوذجي"  لقب   ،2013
بالكبورد العاملية عن فئة برنامج امل�ساقات 
م�ساقه  عن  وذلك  النموذجية،  التدري�سية 
الإجنليزية  ال��ل��غ��ة  اإىل  "مدخل  امل��ع��ن��َون 

الأكادميية".
وكجزٍء من التكرمي، تلقى املحا�سر خطاب 
ت��ه��ن��ئ��ة وج����ائ����زة م��ق��دم��ة م���ن ال�����س��ي��د يل 
بالكمور، رئي�س ق�سم اإدارة املتعاملني لدى 

بالكبورد، ف�ساًل عن �سهادة تقديرية من 
العربية  الإم���ارات  جامعة  يف  الكلية  عميد 
املتحدة، وذلك تاأكيًدا على اأهمية اإجنازه. 

وليامز،  ماك�س  ال�سيد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
م����در�����س م�������س���اق���ات ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة 
الأك����ادمي����ي����ة، م��ع��ل��ًق��ا ح����ول ه����ذا الإجن�����از 
جائزة  على  احل�سول  ي�سرفني   " املميز: 
امل�ساقات  ب���رن���ام���ج  ف��ئ��ة  ع���ن  ب�����ورد  ب����الك 
التدري�سية النموذجية. ويعد هذا التكرمي 
بالن�سبة يل  ك��ب��ري  واع���ت���زاٍز  ف��خ��ٍر  م��دع��اة 
مزيٍد  لتحقيق  جهودي  ملوا�سلة  و�ساأ�سعى 
من التميز ل�سالح طالبي واجلامعة التي 

اأنتمي اإليها".
ي��ع��د ب��رن��ام��ج امل�����س��اق��ات ال��ن��م��وذج��ي��ة اأحد 
باهتمام  حتظى  التي  املرموقة  الربنامج 
الدرا�سية  امل�����س��اق��ات  وم���ع���دي  امل���در����س���ني 
امل��م��ار���س��ات يف  اأف�����س��ل  لتطبيق  ال�����س��اع��ني 
وُيعتمد عليه منذ  م�ساقاتهم ومناهجهم. 
م��ا ي��ق��ارب ال��ع��ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن لتقييم 
املدر�سني  م���ن  اآلٍف  م�����س��اق��ات  وت��ط��وي��ر 
وامل��ح��ا���س��ري��ن وم���ع���دي امل��ن��اه��ج. وق���د مت 
امل�ساقات  ب��رن��ام��ج  ج���وائ���ز  ن��ط��اق  ت��و���س��ي��ع 
النموذجية بدجمها بفئة املختارات يف عام 
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هذه  على  للح�سول  املتقدمون  وليتاأهل 
اجل���ائ���زة امل��رم��وق��ة، ل ب��د ل��ه��م م��ن اتباع 
بالكبورد  م��ن  امل��ق��دم  التعليم  اإدارة  ن��ظ��ام 
 Blackboard Learn by  "
تقييم  يجري  حيث   ،"Anthology
ن��خ��ب��ة م���ن مطوري  ب��وا���س��ط��ة  امل�����س��اق��ات 
املناهج واملعلمني والأ�ساتذة بالعتماد على 
الأ�س�س املعتمدة من بالكبورد ب�ساأن حتديد 
النموذجية،  التدري�سية  امل�ساقات  برنامج 
اأداٍء متميز يف  كما يجدر باملتقدمني اإبداء 
جمال ت�سميم امل�ساق، والتفاعل والتعاون، 

والتقييم، ودعم الطلبة. 

جمعية القلب االإماراتية تطلق حملة توعية 
عامة لكل قلب مبنا�سبة اليوم العاملي للقلب 
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ت�ست�سيف "جمعية القلب الإماراتية" مبنا�سبة اليوم العاملي للقلب، حملة 
توعوية عامة  ي�سارك فيها خرباء يف جمال �سحة القلب. تتناول احلملة 
اإ���س��اع��ات وفهم  م��ن  الأف����راد  ب��ني  ت��داول��ه  يتم  م��ا  موا�سيع خمتلفة منها 
و�ستتم  منها.  الوقاية  وو�سائل  الدموية  والأوعية  القلب  لأمرا�س  خاطئ 
اجلمهور  اأ�سئلة  على  والإج��اب��ة  التعليمية  املو�سوعات  م��ن  ع��دد  مناق�سة 
من  �سبتمرب    29 يف  اجلل�سة  �ستعقد  املختلفة.  القلب  باأمرا�س  املتعلقة 
 " التوا�سل احلديثة  الإم��ارات عرب و�سائل  الثامنة م�ساًء بتوقيت  ال�ساعة 
من خالل من�سة زووم" وباإمكان جميع الأفراد م�ساهدتها، وللم�ساركة فى 

هذه الندوة 
ُتعُد اأمرا�س القلب والأوعية الدموية ال�سبب الرئي�سي للوفاة على م�ستوى 
العامل، اإذ اأنها ال�سبب يف وفاة حوايل 18 مليون �سخ�س �سنوياً حول العامل 
و ال�سبب الرئي�سى للوفيات من الأمرا�س الغري معدية يف دولة الإمارات 
"جمعية القلب الإماراتية" جلعل مهمتها  العربية املتحدة. وهذا ما دفع 
الأوىل ه��ي زي���ادة ال��وع��ي داخ��ل ال��دول��ة ح��ول كيفية احل��ف��اظ على �سحة 

القلب. 
دعوة  �سيتم  �سبتمرب،   29 يف  ه��ذه  التثقيفية  العمل  ور���س��ة  خ��الل  وم��ن 
الهامة  الأ���س��ئ��ل��ة  ب��ن��اء م��ع خ��ربائ��ن��ا وط���رح  اجل��م��ه��ور للم�ساركة يف ح���وار 
الوقاية منها  و  و كيفية عالجها  القلب  اأمرا�س  وتثقيفهم عن  للجمهور 
�سحي  حياة  اأ�سلوب  اإتباع  كيفية  حول  املبا�سرة  الطبية  املعلومات  وتوفري 

وحت�سني ظروف القلب. 
وقالت الدكتورة جويرية العلي، رئي�س جمعية القلب الإماراتية و اأ�ست�سارى 
اإحداث تغيري  اأن نبداأ يف  "من ال�سروري   ، اأمرا�س القلب الغري تداخلية 
الإمارات  اأر���س  على  املقيمني  جميع  ل��دى  الوعي  م�ستوى  ورف��ع  اإيجابي 
معدل  بلغ  فقد  �سحي.  حياة  اأ�سلوب  اتباع  اأهمية  ح��ول  املتحدة،  العربية 
الوفيات 340 لكل 100،000 حالة، وهذا �سعف معدل الوفيات يف دول 
اأخرى. ولذا فنحن ناأمل من خالل هذه احلملة التثقيفية، اأن نبداأ يف روؤية 

تغيري يف هذه الإح�سائيات نحو الأف�سل." 
رئي�س  ونائب  القلب،  اأمرا�س  اأخ�سائي  �سهاب،  عبداهلل  الدكتور  واأ�ساف 
جمعية القلب الإماراتية: "يوم القلب العاملي هو يوم توعوي ي�سجع النا�س 
على احلفاظ على �سحة قلبهم، ونحن يف "جمعية القلب الإماراتية" نلعب 

دوراً رئي�سياً يف التثقيف ون�سر الوعي بني اأفراد املجتمع ب�سكل عام." 

حديقة احليوانات بالعني تقدم جوالت 
تعليمية متنوعة لطالب املدار�ض 
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بالعني  احليوانات  حديقة  تقدم  املدر�سية   الرحالت  ع��ودة  مع  بالتزامن 
باأ�ساليب  العمرية  فئاتهم  مبختلف  للطالب  خمتلفة  تعليمية  ج���ولت 
والأن�سطة  ال��ربام��ج  م��ن  متنوعة  جمموعة  خ��الل  م��ن  ومبتكرة  ج��دي��دة 
تختلف كل الختالف عن البيئة املدر�سية املعتادة حيث �سممت خ�سي�ساً 

لترثي خمرجات املناهج التعليمية ملختلف املراحل الدرا�سية.
التعليمية متمثلة يف جولت  اأنواعاً خمتلفة من اجلولت  توفر احلديقة 
تعليمية افرتا�سية التي تبث مبا�سرة عرب من�سة تيمز، حيث يكون الطالب 
م��ع مر�سد  ج��ول��ة  اأي�����س��اً  وت��ق��دم  التعليم،  م��ع �سابط  م��رئ��ي  ات�����س��ال  على 
للتعرف  ال�سحراء  لعلوم  زاي��د  ال�سيخ  ومركز  احلديقة  اأنحاء  يف  تعليمي 
على 5 معار�س تفاعلية خمتلفة اإ�سافة اإىل جولة تعليمية يف اأكرب �سفاري 
من �سنع الإن�سان يف العامل، وجولة ذاتية يتوىل فيها الكادر التدري�سي يف 

املدر�سة وامل�سرفني اأخذ طالبهم يف رحلة ممتعة وم�سوقة يف احلديقة.
وع���ن ال��ربام��ج ال��ت��ي تقدمها ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات ب��ال��ع��ني ل��ل��ط��الب، فقد 
حتى  الأطفال  ريا�س  مرحلة  من  منا�سبة  لتكون  وابتكارها  ت�سميمها  مت 
املرحلة الثانوية باللغتني العربية والإجنليزية لدعم املخرجات التعليمية 
اإثراء املخزون  ف��ي  الدرا�سية من خالل موا�سيع متنوعة ت�س��هم  للمناهج 
العلمي لدى الطالب.  وتطرح احلديقة خدمة الباحث البيئي التي ت�سعى 
والأكادمييني  الطالب  جلميع  الأكادميي  البحث  ودع��م  القراءة  لت�سجيع 
بيئية حتوي م�سادر ثرية من املعارف املطبوعة والإلكرتونية املحدثة يف 
جمال البيئة. وت�سعى حديقة احليوانات بالعني من خالل هذه اجلولت 
البيئة  على  احلفاظ  باأهمية  الطالب  فئة  بالأخ�س  املجتمع  توعية  اإىل 
بها  تقوم  التي  والجن����ازات  باجلهود  وتعريفهم  ال��ربي��ة،  احل��ي��اة  وحماية 

احلديقة يف هذا املجال.
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ي�سعى الكثري من االأ�سخا�ص لفقدان الوزن وتقلي�ص الدهون الزائدة 
يف البطن، عن طريق اتباع احلميات الغذائية، وت�سري الدرا�سات اإىل 

اأن ت�سمني املزيد من الربوتني يف الغذاء قد ي�سهل هذه العملية.
وت�سري الدرا�سات اإىل اأن تناول بع�ص اأنواع الربوتينات والقيام ببع�ص 
البطن وفقدان  التخل�ص من دهون  ي�ساهم يف  الريا�سة قد  التمارين 
 Medical News Today لـ  الوزن ب�سكل مثايل وبح�سب تقرير 
"ت�ساعد الع�سالت اخلالية من الدهون على حرق املزيد من ال�سعرات 

احلرارية على مدار اليوم". 

بريتاين  الريا�سية  التغذية  يف  املتخ�س�سة  وتقول 
اأن  ب���ال���ربوت���ني  ال��غ��ن��ي��ة  ل��الأط��ع��م��ة  "ميكن  دن: 
تقليل  طريق  ع��ن  ال���وزن  اإن��ق��ا���س  يف  اأي�سا  ت�ساعد 
الأنظمة  ال�سعور بالمتالء، وتعترب  اجلوع وتعزيز 
اإنقا�س  يف  للغاية  فعالة  الربوتني  عالية  الغذائية 
ومتنع  الع�سالت  كتلة  على  حتافظ  لأن��ه��ا  ال���وزن، 

انخفا�س التمثيل الغذائي".
���س��ائ��ع ع��ن��دم��ا يتعلق  وت�����س��رح دن م��ف��ه��وم خ��اط��ئ 
اأن الكثري  الأمر بالوجبات الغنية بالربوتني، وهو 
من النا�س يرغبون يف الإف��راط يف التعوي�س بنية 
ف��ق��دان امل��زي��د م��ن ال��ده��ون يف اجل�سمو ت��ق��ول دن 
الربوتني  م�سادر  اأن  النا�س  من  الكثري  :" يعتقد 
وجبات  خطة  يف  للم�ساهمة  كافية  لي�ست  الغذائية 
يف  بينما  �سرورية،  املكمالت  واأن  بالربوتني  غنية 
بروتينا  توفر  اأن  الكاملة  لالأطعمة  ميكن  ال��واق��ع 

كافيا ويف كثري من الأحيان اأكرث مما هو متوقع".
الريا�سي  ل��ل��ط��ب  ال��وط��ن��ي��ة  ل��الأك��ادمي��ي��ة  ووف���ق���ا 
و2.2   1.6 بني  "ما  تتناول  اأن  يجب   NASM
جرام من الربوتني لكل كيلوغرام من وزن اجل�سم" 

ب�سكل يومي.
من  قليلة  "قلة  دن:  وت��ق��ول 

من  ك��اف��ي��ة  غ��ري  ك��م��ي��ات  ي�ستهلكون  الأم��ري��ك��ي��ني 
تكافح  ن��ف�����س��ك  وج����دت  اإذا  ذل����ك،  الربوتني"ومع 
اأج���ل احل�����س��ول ع��ل��ى م��ا يكفي م��ن الربوتني  م��ن 
قم  الن�سائح:  بع�س  فاإليك  ال��غ��ذائ��ي،  نظامك  يف 
البقوليات  م���ع  احل�����س��اء  اأو  ال�����س��ل�����س��ات  ب��ت��ك��ث��ي��ف 
على  بالكاري  والبطاطا  العد�س(  )مثل  املخلوطة 

اخل�سار املطبوخة على البخار."
ان��واع من الأطعمة حتتوي على   6 وق��دم اخل��رباء 
اأف�����س��ل ك��م��ي��ة م���ن ال���ربوت���ني، ال��ت��ي ت�����س��اع��د على 
ال��و���س��ول اإىل اله�����داف امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف��ق��دان ال���وزن 

واإنقا�س �سحوم البطن:

حلوم قليلة الدهن
م��ع��ي��ن��ة كم�سدر  اخ��ت��ي��ار حل���وم  ي��ح��دث  اأن  مي��ك��ن 
عندما  ك��ب��ريا  ف��رق��ا  ال��غ��ذائ��ي  النظام  يف  للربوتني 
من  اخلالية  اللحوم  الدهون،  باإفراز  الأم��ر  يتعلق 
منزوع  الدجاج  مثل  اخل�سو�س  وجه  على  الدهون 
اجللد، والديك الرومي، وجلد البي�سون، والأ�سماك 
البي�ساء، وال�سلمون، والروبيان �سوف حتتوي على 
م�ستوى عال من الربوتني مع �سعرات حرارية 
ويف  ���س��ح��ي��ة،  وده����ون  منخف�سة، 
ك����������ث����������ري م�����ن 

اللحوم  اإىل  اأقل مقارنة  الأحيان، مكونات معاجلة 
Medical News Today احلمراء،بح�سب
ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية عند اإعطاء الأولوية 
لتناول اللحوم اخلالية من الدهون ميكنك "احلد 
اأقل  اإىل  ت�ستهلكها  التي  امل�سبعة  الدهون  من كمية 

من 10 % من ال�سعرات احلرارية يوميا.
ال�سلمون  مثل  الأ�سماك  من  املزيد  تناول  وي�ساعد 
والروبيان على امل�ساهمة يف م�سادر اليود واأحما�س 
3 الدهنية الأ�سا�سية لت�سفية �سحة الغدة  اأوميغا 
الدرقية والتمثيل الغذائي امل�ستقر، وكالهما 
ي��دع��م ف���ق���دان ال�����وزن ب�����س��ك��ل ع���ام من 
على  احلفاظ  امل�ساعدة يف  خالل 
الطعام  ت��ن��اول  الإف����راط يف 
ال�����س��ي��ط��رة وكذلك  حت��ت 
ال�سبع  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 

بح�سب اخلرباء.
وي��ق��ول م��رك��ز �سحة 
 )CHN( املجتمع 
حت���������س����ري  "يجب 
اللحم عن طريق ال�سواء 
كمية  لتقليل  التحمي�س  اأو 

الدهون امل�سبعة.

احلم�ص 
ي����ع����رف احل���م�������س ب���اأن���ه 
ب�����روت�����ني ك����ام����ل وذل�����ك 
جميع  ع���ل���ى  لح����ت����وائ����ه 
الأح�����م�����ا������س الأم���ي���ن���ي���ة 
التي  ال��ت�����س��ع��ة،  الأ���س��ا���س��ي��ة 
يف  رئ���ي�������س���ي���ا  دورا  ت���ل���ع���ب 
ووظيفة  ال����غ����ذائ����ي  ال��ت��م��ث��ي��ل 
كلينك،  لكليفالند  وف��ق��ا  اجل�����س��م، 
العالية  احلم�س  حمتويات  وت�ساعد 

بال�سبع،  الإح�سا�س  على  والأل��ي��اف  ال��ربوت��ني  م��ن 
وهو اأمر مهم عند حماولة اإنقا�س الوزن واحلفاظ 
ف���اإن   Nutrients يف  مل���راج���ع���ة  ع���ل���ي���ه.ووف���ق���ا 
العنا�سر الغذائية الهائلة يف احلم�س لها تاأثريات 
ك��ب��رية ع��ل��ى ف��ق��دان ال����وزن م��ن خ���الل ال��ت��ح��ك��م يف 
كالهما  والأن�سولني،  للجلوكوز  اجل�سم  ا�ستجابات 
واإبطاء  ال��ه�����س��م  ع��م��ل��ي��ة  ت�����س��ه��ي��ل  يف  دوره  ي��ل��ع��ب 

امت�سا�س الكربوهيدرات.

الكينوا
تعمل الكينوا كبديل �سبيه بالكربوهيدرات لالأرز اأو 
املعكرونة، وتعترب بروتينا كامال، يتكون من ت�سعة 
يحتاجها  التي  الأ�سا�سية  الأمينية  الأحما�س  من 

ج�سم الإن�سان.
و  Quercetin ي�����س��اع��د  اخل������رباء  وب��ح�����س��ب 
نباتيان  م���رك���ب���ان  وه���م���ا   ،kaempferol
الفالفونويد املوجودان يف الكينوا، يف اإنقا�س الوزن 
امل�ستقلبات  الأمعاء ودعم  عن طريق حماية خاليا 
تعزيز  يف  قوية  م�ستقلبات  وج��ود  وي�ساعد  القوية، 

حتويل  يف  بكفاءة  لتعمل  الغذائي  التمثيل  عملية 
الطعام اإىل طاقة مقابل البديل )الدهون(.وي�سري 
اأهمية عدم دمج الكينوا مع الطعمة  اإىل  اخل��رباء 
لعدم  وذل���ك  وال��ده��ون  احل��راري��ة  ال�سعرات  عالية 

اإعاقة رحلة فقدان الوزن.

الفا�سولياء ال�سوداء
عن  عبارة  ال�سوداء  الفا�سوليا  ب��ان  اخل��رباء  يقول 
ك��رب��وه��ي��درات م��ع��ق��دة خ��ال��ي��ة م��ن ال��غ��ل��وت��ني وذات 
اأ�سا�س نباتي وتوفر م�ستويات عالية من الربوتني 
والألياف ال�سحية، ووجدت اإحدى الدرا�سات نتائج 
الفا�سوليا  ت�����س��م��ني  ب��ع��د  ال�����وزن  ل��ف��ق��دان  ك��ب��رية 
مدى  على  للربوتني  رئي�سي  كم�سدر  والبقوليات 

ثمانية اأ�سابيع.
اأنهم  ل��ل��درا���س��ة  ال��ذي��ن خ�سعوا  الأ���س��خ��ا���س  وج���د 
فقدوا قدرا كبريا من الدهون يف اجل�سم، وخف�سوا 
�سغط الدم والكولي�سرتول الكلي،ميكن اأن ت�ساعد 
على   - ال�سوداء  الفا�سوليا  وخا�سة   - الفا�سوليا 
ال��ل��ي��ب��ت��ني يف اجل�سم،  خ��ف�����س م�����س��ت��وي��ات ه��رم��ون 

وامل����ع����روف اأي�������س���ا ب��ا���س��م ال���ه���رم���ون ال�����ذي ينظم 
ال�سهية.

منتجات االألبان
اأن العديد من الأ�سخا�س الذين  وجدت الدرا�سات 
ا���س��ت��ه��ل��ك��وا ك��م��ي��ات اك����رب م���ن الج���ب���ان والأل���ب���ان 
اانخف�س وزنهم ب�سكل اأكرب. وميكن اأن تدعم اأنواع 
معينة من اجلنب )مثل اجلنب القري�س( والزبادي 
العنا�سر  اإىل  اجل�سم  الد�سم حاجة  قليل  اليوناين 
الألبان  منتجات  على  القائمة  الطبيعية  الغذائية 

)مثل الكال�سيوم( وم�سدر مرتفع للربوتني.
لدرا�سة  ال�سمالية  اأم��ري��ك��ا  جمعية  جملة  واأج���رت 
ن���ظ���ام غذائي  امل�����س��ارك��ني يف  ب��ح��ث��ا ع��ل��ى  ال�����س��م��ن��ة 
منخف�س ال�سعرات احلرارية ي�ستهلكون ثالث اإىل 
اأربع ح�س�س من منتجات الألبان )باأنواع خمتلفة( 
الكثري منهم  وفقد  اأ�سبوعا   24 م��دار  يوميا، على 

ن�سبة كبرية من اإجمايل وزن اجل�سم.

م�سل اللنب
ب�سكل  الأ�سلي  ب�سكله  اللنب  م�سل  بروتني  يوجد 
واجلنب،  احلليب  مثل  الأل��ب��ان  منتجات  يف  اأ�سا�سي 
وت�سرح كليفالند كلينك اأنه مت اإن�ساوؤه اأثناء عملية 
ال��ت��خ��رث ل�����س��ن��ع احل��ل��ي��ب واجل����نب وي��ح��ت��وي على 
وت�سعة  بروتينية  جمموعات  ثماين  جمموعه  م��ا 
اأهم جمموعة من م�سل  اأ�سا�سية.  اأمينية  اأحما�س 
ال���ده���ون، ه��ي ال�سل�سلة  ال��ل��ب، م��ن ح��ي��ث ف��ق��دان 
منو  تعزز  التي  الأمينية  الأح��م��ا���س  م��ن  املتفرعة 
ب�سدة  "يو�سى  دن:  كبري.تقول  ب�سكل  الع�سالت 
الدهون  لفقدان  اللنب  م�سل  ب��روت��ني  با�ستهالك 
لأنه يكمل املزيد من الع�سالت اخلالية من الدهون 
يف جميع اأنحاء اجل�سم )على غرار اللحوم(، والتي 
دهون  من  اأعلى  مبعدل  احلرارية  ال�سعرات  حترق 

اجل�سم".

عن طريق تقليل اجلوع وتعزيز ال�سعور باالمتالء

الوزن لفقدان  الربوتني  من  كمية  اأف�سل  على  حتتوي  االأطعمة  من  اأنواع   6

ما يجب عليك فعله لدرء اآالم البطن بعد »كوفيد«!

احلا�سل  اله�سمي  اجلهاز  طبيب  فيالوف  �سريغي  د.  واأو�سح 
على موؤهالت دولية وموؤلف الكتب العلمية ال�سهرية العديدة، 
kr.ru الرو�سي ما  اأدىل به ملوقع  �سريغي فيالوف، يف حديث 
اجلهاز  يف  م�ساكل  م��ن  تعاين  كنَت  اإذا  اأول  فعله  عليك  يجب 

اله�سمي بعد اإ�سابتك بفريو�س كورونا.
بفريو�س  الإ���س��اب��ة  نتيجة  الأم��ع��اء  تت�سرر  م��ا  غالبا  وقال:" 
كورونا، حيث حتتوي على نف�س م�ستقبالت اإنزمي الأجنيوتن�سني 
من  التعايف  ميكن  ول  الرئتني.  يف  امل��وج��ودة  الثاين  النوع  من 
هذه ال�سدمة ب�سرعة حتى بعد طرد الفريو�س من اجل�سم. واإذا 
ا�ستمرت الأعرا�س يف اأع�ساء خمتلفة، مبا يف ذلك الأمعاء، ملدة 
ت�سل 3 اأ�سهر، يعترب هذا اأمرا طبيعيا. واأو�سح اأنه اإذا مل تختف 
الأعرا�س بعد هذه الفرتة، ف�سيتم ت�سخي�س متالزمة ما بعد 

"كوفيد".
الأمر  فاإن  عامة،  تو�سيات  عن  حتدثنا  :" اإذا  قائال  "وم�سى 
اأجل  من   D-dimer ل�  ال��دم  فح�س  �سيء  كل  قبل  ي�ستحق 
تقييم خماطر جتلط الدم. وميكن اأن ت�ستخدم يف هذه احلالة 
متارين التنف�س ل�ستعادة ن�ساط الرئتني. وذلك بتح�سني تغذية 
التغلب  يف  ت�ساعد  اأنها  كما   .B بفيتانينات  الع�سبية  الأن�سجة 
تناول  اأم��ا  اأ���س��رع.  ب�سكل  ال�سم  حا�سة  وا�ستعادة  ال�����س��داع  على 
ال�سيلينيوم والزنك والكال�سيوم فاإنه مفيد ل�ستعادة ال�سعر، اإذا 

بداأت فجاأة يف الت�ساقط بعد الإ�سابة باملر�س".
بالإ�سافة اإىل ذلك، قدم الطبيب عدة تو�سيات ل�ستعادة وظيفة 
ك��ل الأع�����س��اء:امل��ع��دة والأم��ع��اء وال��ك��ب��د وال��ق��ن��وات ال�سفراوية 

والبنكريا�س .

الكبد  ال�����س��ف��راوي��ة يف  ال��ع�����س��ارة  رك���ود  ع��ل��ى  "للق�ساء  وق����ال: 
وم���ن���ع ظ���ه���ور احل�������س���وات، ق���د ي�����س��ف ل���ك ال��ط��ب��ي��ب حم�س 

اأور�سوديوك�سيكوليك.
نفاذية  وتقليل  ال��ت��ال��ف  امل��ع��دي  امل��خ��اط��ي  الغ�ساء  ول���س��ت��ع��ادة   

الأمعاء، يتم ا�ستخدام اأدوات حماية املعدة.
وعلى �سبيل املثال، بداأت املعدة توؤمل، فمن املفيد اأي�سا التخلي 
م�ساكل يف  وم��ع ظهور  واملقلية.  وامل��احل��ة  احل��ارة  الأطعمة  عن 
الغذائي.  النظام  يف  الدهون  كمية  تقليل  ميكنك  البنكريا�س، 
املوجودة  الأل��ي��اف  تناول  اإىل  الإم�ساك، حتتاج  وج��ود  ح��ال  ويف 
الطبيب  املاء. وخل�س  الكثري من  النباتية، و�سرب  الأطعمة  يف 
اإىل اأنه اإذا كنت تعاين من م�ساكل يف اجلهاز اله�سمي، فعليك 

بالتاأكيد زيارة عيادة الطبيب الأخ�سائي.

�سرح طبيب اجلهاز اله�سمي، �سريغي فيالوف ما يجب فعله مع اآالم البطن املنتظمة بعد االإ�سابة بفريو�ص كورونا.
وقال:" اإذا ا�ستمرت االأعرا�ص ملدة ت�سل اإىل 3 اأ�سهر بعد االإ�سابة يعترب ذلك اأمرا طبيعيا، ويتم ت�سخي�ص متالزمة ما بعد "كوفيد".
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املزايدة ولكل من  20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول  ايداع تاأمني ليقل عن  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�ساء الثانية - رقم الر�س 1647 - رقم  

البلدية : 985-376 - امل�ساحة : 1393.55 مرت مربع - التقييم : 7000000 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف التنفيذ رقم  538/2019/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
 2006/1004+984 رقما  بالإ�ستئنافان  واملعدل  كلي  جت��اري   2012/771 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

جتاري. ل�سداد املبلغ املنفذ به وقدره =/ 19424484.74 درهم . ورد خطابات ال�سمان ، �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ:�سي ا�س اأت�س كيه دبي للمقاولت - �س ذ م م عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - زعبيل - مكتب ملك نا�سر ح�سني العري�س - الكرامة 

- بناية بنك الإمارات الوطني - امليزانني - مقابل الربيد  - وميثله : روكز جورج حبيقه  
املطلوب اإعالنه : حممد رهيف حممد فوزي حاكمي  - عنوانه : اإمارة دبي / �سارع ال�سيخ زايد / منطقة ابراج بحريات اجلمريا / ابراج ارمادا 

 Fatma@armadahoiding.com - 0504624699 - 21 الطابق / p2 الربج /
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : ادمريال ملقاولت البناء - �س ذ م م 

العقار  بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/9/28 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن���ه 
http://www. الإل��ك��رتوين  ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها  الإم����ارات  )���س��رك��ة  البيع  بها  اأن��ي��ط  ال��ت��ي  ل��دى اجل��ه��ة  اأدن����اه  اأو���س��اف��ه  املو�سحة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�ساء - جنوب اخلام�سة 

- رقم الر�س 672 - امل�ساحة : 2284.30 مرتمربع - املقدرة ب��� )34،000،000( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/150707(
املنذر : �سركة مدينة العمال الكويتية العقارية فرع دبي

املنذر اليه : �ستي اك�س لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س ذ م م
املو�سوع

 2016/114 رق��م  للغرفة  اليجار  عقد  جتديد  ب�سرورة  اليه  املنذر  على  املنذر  وينبه 
 21600 01/05/2022 بواقع ايجار �سنوي  امل�ستحق من تاريخ  و�سداد بدل اليجار 
اليجارية  للقيمة  الخ��الء وفقاً  تاريخ  الي��ج��ار حتى  ب��دل  و���س��داد  التام  دره��م والخ���الء 
�سي�سطر  وال  الإن��ذار  تاريخ هذا  من  يوماً  وذل��ك خالل ثالثون  ال�سابق  العقد  املبينة يف 
املنذر ا�سف اىل اتخاذ الإجراءات القانونية والق�سائية لخالء املنذر اليها من املاأجور مع 
الزامها ببدل اليجار والر�سوم وامل�ساريف حتى تاريخ الخالء التام مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)كلي(    جتاري   SHCFICICOM2022 /0006680 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ماني�س جري�س كومار خار - جمهول حمل الإقامة :
اعالن بالن�سر باللغتني العربية والجنليزية.

رفع املدعيني ال�سيد/ عبد الب�سري خان )هندي اجلن�سية( ال�سيد/ كري�سنا بال �سينغ راثورا )هندي اجلن�سية ( ال�سيد/ 
فريوز خان )هندي اجلن�سية( ، �سد املدعى عليه/ ماني�س خار جري�س كومار خار - املعروف باإ�سم - ماني�س كري - 

)هندي اجلن�سية( ، يطالبون فيها بالتايل : 
اأول ً: بقبول الدعوى وحتديد اأقرب جل�سة لها وت�سجيلها واعالن املدعى عليه بها.

ثانيا ً: بف�سخ مذكرة التفاهم املوؤرخة 2017/07/17م نتيجة لإخالل املدعى عليه واإخفاقه يف �سداد الدفعات كما 
هو متفق عليه بالبند 12 منها وكذلك باإعتبار امل�ساهمة الإ�سافية بن�سبة 40% للمدعى عليه لغية.

ثالثا : باإلزام املدعى عليه بالر�سوم و امل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
املحكمة  الإحت��ادي��ة  ال�سارقه  حمكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اأم���ام   2022/10/03 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأن��ت 
، وتقدمي مذكرة  اأو بوا�سطة وكيل معتمد  4( �سخ�سيا ً  البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه. 

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
MOJAU_2022- 0089887 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل عن الرخ�سة 
)لولو ال�سام للمالب�س اجلاهزة والك�س�سوارات( رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية 
الإقت�سادية بعجمان برقم ملف رقم )65783( وامل�سجلة بغرفة جتارة و�سناعة 
عجمان.  بني الأطراف املذكورة اأ�سماوؤهم اأدناه :  املتنازل / جمال عي�سى حممد 

املدفع - اجلن�سية : الإمارات - رقم الهوية : 784195727425290 
املتنازل اليه / على ح�سن احمد ح�سن املرزوقي - اجلن�سية : الإمارات - رقم الهوية 
: 784197913629719 - يحمل جواز �سفر رقم LL5K48858 وعليه 
�سيقوم الكاتب العدل بالت�سديق على  التنازل بعد اإنق�ساء 14 يوما  من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن. 

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70408 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0004655 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / نعمان منري حممد منري حليم - العنوان : 9550487 

ا�سفاق ح�سني  عا�سق ح�سن - العنوان : 9550488  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/8/4 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�سالح / كل هو�س لنكر عبدالباقي - بالتايل :
احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : 
بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 20.000 درهم ع�سرون الف درهم 
- بالإ�سافة للر�سوم وامل�ساريف - ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. حكما غري قابال 

لال�ستئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اداء    امر   SHCFICICPL2022 /0002075 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �سركة رانية لالن�ساءات العامة - ذ م م
العنوان : 9487953  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/3/15 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�سالح / �سركة يونايتد بريكا�ست كونكريت دبي �س ذ م م -  بالتايل :
وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر  احلكم  ن�س 
خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  بامل�سروفات.   والزمتها  درهم   )780755.43(

املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

املرجتعة   ال�صيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002261/ 
اإىل املحكوم عليه : يا�سر رفيق رانا حممد رفيق  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ال�سحاري للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية والتجارة 

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 20924.0 

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

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

املرجتعة   ال�صيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002838/ 
اإىل املحكوم عليه : امليزان لتجارة البالط والرخام - ذ م م  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ اخلليلي اللوج�ستية - �س ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 6042.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003985/ 
اإىل املحكوم عليه : ال�سيويف للمقاولت الفنية - �سيبو لل با�سات بن بها�سكاران  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
اجلن�سية   ، املازمي  ح�سني  حممد  مو�سى  خليل  ال�سيد/  وميثله  زار  ن�سيب  خان  دولر  املنفذ 

باك�ستاين يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 12665.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0006361 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد عبدالرحمن عبداللطيف مهدي  - جمهول حمل الإقامة 
تلتم�س املدعية من مقام املحكمة املوقرة : 

 2245/2022 رقم  النزاع  ملف  و�سم  للمحاكمة  الأطراف  ودعوة  الدعوى  بت�سجيل  الت�سريح 
باأداء مبلغ  والتكافل  بالت�سامن  املدعي عليهما  الزام   -  1  : يلي  ما  ثبوت احلكم على  وبعد  جتاري 
وخم�سة  درهم  وثالثون  وت�سعة  ومائتان  الف  وثالثة  )اربعة  اإماراتي  درهم   34،239.05 وقدره 
الزام   -  2 التام.  ال�سداد   املطالبة وحتى  تاريخ  �سنويا من   12% بواقع  القانونية  والفائدة  فل�س( 
مكلف  انت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/3 بجل�سة  باحل�سور 
، وتقدمي  بوا�سطة وكيل معتمد  او  9( �سخ�سيا  الدعوى رقم  -  مكتب رقم  )مكتب مدير  املدنية 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من 

تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/21 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0006361 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خبري اللوان للمقاولت الفنية - جمهول حمل الإقامة 
تلتم�س املدعية من مقام املحكمة املوقرة : 

 2245/2022 رقم  النزاع  ملف  و�سم  للمحاكمة  الأطراف  ودعوة  الدعوى  بت�سجيل  الت�سريح 
باأداء مبلغ  والتكافل  بالت�سامن  املدعي عليهما  الزام   -  1  : يلي  ما  ثبوت احلكم على  وبعد  جتاري 
وخم�سة  درهم  وثالثون  وت�سعة  ومائتان  الف  وثالثة  )اربعة  اإماراتي  درهم   34،239.05 وقدره 
الزام   -  2 التام.  ال�سداد   املطالبة وحتى  تاريخ  �سنويا من   12% بواقع  القانونية  والفائدة  فل�س( 
مكلف  انت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/3 بجل�سة  باحل�سور 
، وتقدمي  بوا�سطة وكيل معتمد  او  9( �سخ�سيا  الدعوى رقم  -  مكتب رقم  )مكتب مدير  املدنية 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من 

تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/21 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى حمكمة عجمان االإبتدائية املدنية االإحتادية 
م�صتعجل     AJCFICIINJ2022 /0002079 يف  الدعوى رقم

اىل : حممد جمعه حممد جمعه حممد جمعه حممد جمعه  
 جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان - ليوارة 2 - �سوق الذهب - بناية نورا ا�ستايل - الطابق الول - �سقة 41 
نعلمكم باأن املدعي )ة( / ح�سناء �سابري ح�سناء �سابري العنوان / حمل الإقامة : اإمارة عجمان - اجلرف 

- بناية بر�ستيج 8 رقم الهاتف : 551071779   
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : 

تعني خربة ح�سابية 
لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة الدعاوى امل�ستعجلة والتظلمات حمكمة عجمان الإحتادية 
�سباح يوم ------ املوافق 2022/9/28 ال�ساعة 9.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة 

عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2022/9/21 م. 

مكتب اخلدمات الق�صائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

تغيري ا�صـم / حممدي بيجم حممد �صرور 
�سرور(  حممد  بيجم  )حممدي  املواطنة  تقدمت 
بطلب اىل ق�سم التوثيق - ابوظبي بتغيري ا�سمها من 

)حممدي بيجم( اىل)ح�سة(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ض ق�صم التوثيق العام 

دائرة الق�صاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

تغيري ا�صـم / عبدالكرمي عمر احمد عبدالكرمي عمر 
عبدالكرمي  احمد  عمر  )عبدالكرمي  املواطن  تقدم 
ابوظبي   - التوثيق  ق�سم  حمكمة  اىل  بطلب  عمر( 

بتغيري ا�سمه من )عبدالكرمي( اىل)خليفة(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ض ق�صم التوثيق العام 

دائرة الق�صاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جا�صم حممد ح�صني اجلاديع فهد 
جا�صم حممد ح�صني اجلاديع جواهر حممد ح�صن ال�صابط النقبي  

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005443/ 
اإىل املحكوم عليه : جا�سم حممد ح�سني اجلاديع 

فهد جا�سم حممد ح�سني اجلاديع 
جواهر حممد ح�سن ال�سابط النقبي

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ كا�سمريا �سافاقات بور ، اجلن�سية كندي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 495200.0 درهم

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

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
انذار عديل بالن�صر

رقم االإنذار )150663/2022(
املنذرة �سينتور لتجارة الكهربائيات �س.ذ.م.م

�س�د - املنذر اليها / 1- تك اجننرييج - )ذ.م.م( 
الفقار على �سيد ذوالفقار على - هندي اجلن�سية ذو  على  حممد   -2

تتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي 
تنذر املنذرة املنذر اإليهما وتكلفهما بالت�سامن فيما بينهما ب�سرعة الوفاء باأن يدفعا لها مبلغ 
األف وثالثمائة وثمانية وخم�سون درهم  و�ستون  161.358.49 درهم )مئة وواح��د  وق��دره 
وامل�سحوب على م�سرف   3/2/2022 م��وؤرخ   341 رقم  ال�سيك  فل�س( قيمة  واربعون  وت�سعة 
عجمان من قبل املنذر اإليهما ل�سالح املنذرة خالل خم�سة اأيام من تاريخه واإل �ست�سطر املنذرة 
اأمام املحكمة املخت�سة ومن ثم �سيكون  لتخاذ الإج��راءات القانونية الالزمة جتاه ذلك الأمر 
املنذر اإليهما ملزمني ب�سداد املبلغ املطالب به والتعوي�س وكذا بالر�سوم الق�سائية وامل�سروفات 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف التنفيذ رقم  943/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/818 عقاري جزئي ، واملعدل بالإ�ستئناف رقم 2021/185 ا�ستئناف عقاري،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )5،454،096 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ:علي عبد احل�سني عبا�س املالكي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع زعبيل - بناية مونتانا - مكتب 503 
وميثله : اإبراهيم علي املو�سى احلمادي  

املطلوب اإعالنه : �سركة داماك �ستار العقارية )ذ م م( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة تيكوم - مدينة دبي لالإنرتنت - برج اإك�سيكتيف 
mohamed.  -  0566446005  -  1571176733 مكاين  رق��م   - كامل  الطابق   - ال�ساد�س  الطابق   - ت��امي  فندق  بجانب   - هايت�س 

043332412  -  sabri@damacgroup.com
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/9/28 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 1- وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 263 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى 

: داماك تاورز باي بارامانت B - رقم العقار : 4405 - امل�ساحة : 162.28 مرت مربع - املقدرة ب�� )3.035.029/65( درهم 
 2- وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 263 - رقم املبنى : 4 - ا�سم املبنى : داماك تاورز باي باراماونت D - رقم العقار : 

درهم   )3.108.518/86( ب��  املقدرة   - مربع  مرت   188  : امل�ساحة   -  6401

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف التنفيذ رقم  943/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/818 عقاري جزئي ، واملعدل بالإ�ستئناف رقم 2021/185 ا�ستئناف عقاري،

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )5،454،096 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ:علي عبد احل�سني عبا�س املالكي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع زعبيل - بناية مونتانا - مكتب 503 

وميثله : اإبراهيم علي املو�سى احلمادي  
املطلوب اإعالنه : �سركة داماك �ستار العقارية )ذ م م( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة تيكوم - مدينة دبي لالإنرتنت - برج اإك�سيكتيف 
mohamed.  -  0566446005  -  1571176733 مكاين  رق��م   - كامل  الطابق   - ال�ساد�س  الطابق   - ت��امي  فندق  بجانب   - هايت�س 

043332412  -  sabri@damacgroup.com
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/9/28 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 1- وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 263 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى 

: داماك تاورز باي بارامانت B - رقم العقار : 4405 - امل�ساحة : 162.28 مرت مربع - املقدرة ب�� )3.035.029/65( درهم 
 2- وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 263 - رقم املبنى : 4 - ا�سم املبنى : داماك تاورز باي باراماونت D - رقم العقار : 

درهم   )3.108.518/86( ب��  املقدرة   - مربع  مرت   188  : امل�ساحة   -  6401

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

MOJAU_2022- 0090030 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اجلن�سية   - اجل�سمي  عبداهلل  حممد  حم�سن  خليفه  ال�سيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد  اىل  ذلك  100% و  البالغه  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  المارات 
)ال�سيف  امل�سماة  الرخ�سة  يف   ، المارات  اجلن�سية   - احلمر  علي  الرحمن  عبد  عي�سى   /
رقم  امل�سماه  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات(  لتاجري  المع 

)788723( ال�سادرة من دائرة التنميه القت�سادية بال�سارقة، 
تعديالت اأخرى : تنازل �ساحب الرخ�سه لأخر

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
MOJAU_2022- 0089933 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر 

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيدة/ فاطمة عبداهلل ح�سن ماجد العلي ، اجلن�سية الإمارات 
عائ�سه   / ال�سيدة  اىل  وذلك  ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغه 100% 
م�سطفى حممد خليل العلي - اجلن�سية المارات ، يف الرخ�سة امل�سماة )مطعم البطاطا 
امل�سوية( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة امل�سماه رقم )537499( ال�سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اأخرى : تنازل �ساحب الرخ�سه لأخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
MOJAU_2022- 0090043 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

زهري   : وال�سيد   ، �سورية  اجلن�سية   ، البلدي  زهري  �سعبان   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ا�سماعيل البلدي ، اجلن�سية �سوريا ، يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهما البالغة %100 
امل�سماه ))جويل اخلدمات  الرخ�سة  البلدي، اجلن�سية �سوريا، يف  ال�سيد : على زهري  و ذلك اىل 
دائرة  ال�سادرة من  رقم )623451(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باأمارة  تاأ�س�س�ت  والتي  الفراح(( 

التنمية القت�سادية بال�سارقة ، تعديالت اأخرى: ان�سحاب �سركاه، دخول اآخر
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
MOJAU_2022- 0090083 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر 

هوية  بطاقة  ويحمل  باك�ستان  اجلن�سية  خان،  واىل  راج  على  عرفان   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ذلك  و   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ،  784199410218434 رقم 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  املتحدة،  العربية  المارات  اجلن�سية  العبيديل،  عبداهلل  عبدالرحمن  حامد  اىل 
والتي  البحري((  ال�سحن  خلدمات  ال�سحراء  ))�سماء  امل�سماه  الرخ�سة  يف   784197753764691
تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )782275( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة 
اأخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر ، تغيري ن�ساط، تغيري ال�سم التجاري من �سماء ال�سحراء  ، تعديالت 
وكيل  القانوين من  ال�سكل  تغيري   ، والر�سومات  لن�سخ اخلرائط  كنز اجلزيرة  اىل  البحري  ال�سحن  خلدمات 
خدمات اىل موؤ�س�سة فردية. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء   2013
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
MOJAU_2022- 0090115 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : عبدالرحيم ح�سن حممد عبداهلل ال علي، اجلن�سية المارات 
يا�سر  حممد   : ال�سيد  اىل  ذلك  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% و 
ا�سرف حممد ا�سرف - اجلن�سيه باك�ستان يف الرخ�سة )�سيح ال�سيوح لتجارة الأجهزة اللكرتونيه 
امل�ستعمله( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )778398( ال�سادرة من دائرة 
التنميه القت�سادية بال�سارقة ، تعديالت اأخرى : تنازل �ساحب الرخ�سه لخر - تغيري ال�سكل 

القانوين من موؤ�س�سه فرديه اىل وكيل خدمات. 
2013 يف  ل�سنة  القانون الحت��ادي رقم )4(  امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535
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العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة االبتدائية االحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
اإعالن بال�صداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�صرا( 

يف الق�صية التنفيذية رقم 127 ل�صنة 2018 
اىل املنفذ �سده : علي خلفان علي خلفان ال�سويدي

ل�سالح املنفذ له : البنك التجاري الدويل �س.م.ع
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقار املبني اأدناه عن طريق املزاد العلني ...

العقار رقم )709( ملك مبنطقة �سمنان باإمارة ال�سارقة..
ح�ستني من ا�سل 12 ح�سة يف العقار رقم )841( ملك مبنطقة جويزع باإمارة ال�سارقة..

ح�ستني من ا�سل 12 ح�سة يف العقار رقم )382( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة..
ح�ستني من ا�سل 12 ح�سة يف العقار رقم )630( ملك مبنطقة ال�سهباء باإمارة ال�سارقة.. 

ح�ستني من ا�سل 12 ح�سة يف العقار رقم )3102( ملك مبنطقة ال�سناعية 4 باإمارة ال�سارقة..
لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية 127 ل�سنة 2018 اخطاركم بوجوب �سداد الدين املرتتب يف ذمتكم يف الق�سية 
التنفيذية اأعاله مبلغ قدره 658،508 درهم ب�سندوق املحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا، وال فاإن املحكمة 
الالئحة  فقرة )2( من  املادة )152(  لن�س  وذلك عمال  الأ�سول  وفق  للبيع  اأعاله  املذكور  العقار  �سان طرح  املنا�سب  القرار  �ستتخذ 

التنفيذية )57( ل�سنة 2018 للقانون الحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 ب�سان قانون الجراءات املدنية ...
يقت�سي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله ...

عن / رئي�ض ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 70197
MOJAU_2022- 0089848 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

الرخ�سة  ميلك   - اجلن�سية  اماراتي   - ال�سام�سي  حممد  حارب  �سعيد  حارب   : ال�سيد  اأن  حيث 
مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  ال�سيارات(  ل�سيانة  التوازن  )ور�سة  التجارية 
اماراتي   - ال�سام�سي  حممد  حارب  �سعيد  حارب   : ال�سيد  ان  حيث   )506209( رقم  رخ�سة 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))ور�سة التوازن ل�سيانة 
ال�سيارات(( البالغة ) 100%( اإىل ال�سيد : �سيد حممد دو�ست خان عبدال اكرب كان - باك�ستاين 

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

القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
MOJAU_2022- 0089914 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�سيد : حممد كرمي مياه تاكور مياه - بنغالدي�س اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية 
)�سوبر ماركت مهري بخيت حممد( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم 
)15500( حيث ان ال�سيد: حممد كرمي مياه تاكور مياه - بنغالدي�س - اجلن�سية يرغب يف البيع 
البالغة  بخيت حممد((  ماركت مهري  ))�سوبر  التجارية  الرخ�سة  كامل ح�سته يف  والتنازل عن 
)100%( اإىل ال�سيد : �سعيد عبدالرحيم �سعبان حممد اهلي - اماراتي اجلن�سية - تنازل �ساحب 

الرخ�سة لخر تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل فردية
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
ال�سبل  اتباع  عليه  ذلك  على  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  ا�سبوعني من  بعد  اليه 

القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
MOJAU_2022- 0089888 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العدل  كاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجي 
�سيف  �سامل  �سيف   : الول  الطرف  من   : ادناه  ا�سمائهم  املذكورين  الطراف 
ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  حيث  المارات  اجلن�سية  العرياين 
البالغة 100% اىل الطرف الثاين : حممد �سهزاد لل بخ�س اجلن�سية باك�ستان 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  �سادره  رخ�سة  النداء(  )كراج  التجاري  بال�سم 
عجمان.  و�سناعة  جتارة  بغرفة  وامل�سجلة   )56202( ملف  برقم  بعجمان 
تعديالت اأخرى: ل يوجد.  وعليه �سيقوم كاتب العدل بالت�سديق على التنازل 

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
MOJAU_2022- 0090155 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ حممد اليا�س حممد �سم�س عامل، اجلن�سية : بنغالدي�س يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ حممد تاج الدين حممد عبدالغني، اجلن�سية: بنغالدي�س، بالرخ�سة 
امل�سماه )حممد اليا�س لتجارة الك�س�سوارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )799777( ال�سادرة من 

دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه،  
اليا�س لتجارة الك�س�سوارات( اىل )الزمرد الف�سي للعبايات( -  تعديالت اخرى:- تغيري ال�سم التجاري من )حممد 
بيع  بالتجزئة،،  اجللدية-   واملنتجات  اليد  حقائب  بيع  بالتجزئة،   - غيارها  وقطع  ال�ساعات  )بيع  من  الن�ساط  تغيري 
احللي والك�س�سوارات الغري ثمينة - بالتجزئة( اىل )بيع ال�ساعات وقطع غيارها - بالتجزئة، بيع حقائب اليد واملنتجات 

اجللدية - بالتجزئة ، بيع املالب�س العربية - بالتجزئة، خياطة الرباقع واحلجابات وال�سيالت(
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 

فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
MOJAU_2022- 0090141 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�سيد: حممد احمد عبيد - اماراتي اجلن�سية - وال�سيد : خالد علي عبداهلل حميان 
الكتبي - اماراتي اجلن�سية ميلكان الرخ�سة التجارية )تطوير خلدمات رجال العمال( رخ�سة 
حممد  ال�سيد:  ان  حيث   )753195( رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  والتي  جتارية 
احمد عبيد - اماراتي  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية 
))تطوير خلدمات رجال العمال(( البالغة )50%( اإىل ال�سيد : خالد علي عبداهلل حميان 
الكتبي - اماراتي اجلن�سية - تغيري ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية اىل موؤ�س�سة فردية.   
و عمال بن�س املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب 
العدل،  اقت�سى ن�سر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�سديق على الأجراء امل�سار اإليه بعد 
اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية 

حيال ذلك.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
MOJAU_2022- 0089886 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد/ روبان روى رامانى موهان روى بنجالدي�س اجلن�سية و 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% ، يف الرخ�سة امل�سماة )�سالون 
دار النه�سة للرجال( و التي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة حتت رقم )803860( اإىل ال�سيد / 

حممد ا�سد لياقت لياقت على ، باك�ستان اجلن�سية. تعديالت اأخرى : ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
MOJAU_2022- 0089964 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ترغب  المارات   : اجلن�سية  حممد،  ح�سني  فاطمه   / ال�سيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
حممد  عي�سى  ال�سيد/  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
قمرب عبا�س، اجلن�سية : المارات، بالرخ�سة امل�سماه )اخلرز لطباعه وت�سوير امل�ستندات( 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )795682( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

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

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 70555
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
• ليكن معلوم�اً للجميع باأن ال�سيد : حممد بن �سليم بن �سامل احلربي - اجلن�سية : ال�سعودية 
، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سادة : منار اخلليج 
باأمارة  تاأ�س�ست  ال�سقالت(  لتجارة  الهرام  )موؤ�س�سة  امل�سماه  الرخ�سة  يف  م  م  ذ  �س  القاب�سة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )602322( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، 
تعديالت اخرى:- تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )�سركة ال�سخ�س الواحد 
ذ م م ( - تغيري ال�سم التجاري من )موؤ�س�سة الهرام لتجارة ال�سقالت( اىل )موؤ�س�سة الهرام 

لتجارة ال�سقالت ذ م م �سركة ال�سخ�س الواحد(
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
تنازل/ بيع

اإعالن بال�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد: ابراهيم عبداهلل �سالح عبداهلل املازمي اجلن�سية :الإمارات 
اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  املتحدة، يرغب يف  العربية 
املتحدة،  العربية  الإمارات   : اجلن�سية  املازمي،  ابراهيم  عبداهلل  �سالح  عبداهلل   : ال�سيد 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  املالب�س(  لكي  )ابابيل  امل�سماه  الرخ�سة  يف 

)564624( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى:
 2013 ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : عبداملجيد �سريى بارامال - اجلن�سية : الهند، يرغب يف البيع 
وقا�س  تب�سم   : ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  من   )%50( عن  والتنازل 
ح�سته  كامل  من   )%50( عن  والتنازل  البيع  يف  ويرغب  باك�ستان،   : اجلن�سية   - �سليم  حممد 
البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : غالم م�سطفى داود على - اجلن�سية : الهند، يف الرخ�سة 
 )624992( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  للحالقة(  ال�سبيل  )�سالون  امل�سماه 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
املو�صوع : مذكرة اإعالن بالن�صر باحل�صور اأمام اخلربة احل�صابية
يف الدعوى رقم: AJCFICIREA2022/2158 /مدين )جزئي( 

حمكمة عجمان االحتادية
املدعى عليها الثانية : �سركة بيجاين لتنقية مياه ال�سرب �س ، ذ ، م ، م

نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا من قبل عدالة املحكمة كخربة ح�سابية بالق�سية املذكورة اأعاله 
واملرفوعة �سدكم من : �سركة بلو اأيز لتجارة املواد الغذائية - �س.ذ.م.م

- اأنت مكلف باحل�سور اأمام اخلربة بو�سفك طرفا مدعي عليه.
الأربعاء  يوم  زووم  برنامج  على  وامل�سموع  املرئي  الت�سال  طريق  عن  الجتماع:  و�ساعة  مكان 
وتقدمي  معتمد  وكيل  اأو  مديرها  بوا�سطة  ظهراً   1:00 ال�ساعة   28/09/2022 املوافق 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات، وذلك ملتابعة اإجراءات. الدعوى املذكور 

رقمها اأعاله.
يرجي الت�سال علي الرقم 026331500 لال�ستف�سار عن رابط اجتماع اخلربة.

خبري ح�صابي / حم�صن اإ�صماعيل نويو
قيد رقم 454 

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005302 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه �سركة الندل�س لالعمال الكهروميكانيكية )�س.ذ. م.م( ميثلها ابراهيم حممود 
ابراهيم بدران اردنى اجلن�سية، العنوان : 9560947

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/08/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اأعاله ل�سالح البحر البي�س للخدمات الفنية �س.م.م. بالتايل: احلكم

وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  باإلزام   : احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
)40.927( درهم اأربعون األفا وت�سعمائة و�سبعة وع�سرون درهما - بالإ�سافة للفائدة القانونية 
بواقع 5% على املبلغ املق�سى به اأعاله وذلك من تاريخ الدعاء وحتى ال�سداد التام على األ تتجاوز 
اأ�سل الدين - مع الر�سوم وامل�ساريف - ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ستئناف 

خالل املدة القانونية اعتبار ًا من اليوم التايل لن�سره.
حمكمة ال�صارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
  اإعالن االإخطار العديل 

�صادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   AJCFICICPL2022 /0003461 يف  الدعوى رقم

اإىل املخطر اإليه / ابراهيم حممد طه جربين
العنوان : 9615457

نحيطكم علما باأن املخطر/ بن زايد لتاجري ال�سيارات قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله 
يطالب فيها بالزام املخطر اإليه املذكور اأعاله باأن يوؤدي لطالبة مبلغ وقدره7695 
بواقع  القانونية  الفائدة  مع  درهم(  وت�سعون  وخم�سة  و�ستمائة  الف  )�سبعة  درهم 
خالل  املراجعة  يرجى  وعليه  ال�سداد،  متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12
الجراءات  اتخاذ  اىل  اآ�سفني  �سن�سطر  واإل  الإعالن  هذا  تاريخ  من  ايام  خم�سة 
القانونية الالزمة للزامكم بال�سداد مع حتميلكم الفائدة القانونية وكافة الر�سوم 

وامل�سروفات واتعاب املحاماة ..
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإنذار عديل بالن�صر

رقم 2022/1/150582
املن�����ذر : بنك دبي ال�سالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : دياين اليزابيث فالينزويال ريفريا - ) جمهول حمل القامة (  
– �سداد مبلغ املديونية والبالغ  �سيغة العالن بالن�سر  ) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي : اول 

قيمته 14760 درهم يف خالل املواعيد القانونية
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لالذن 

ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى
– اللون  – اإمارة دبي   T – كود   40595  - خ�سو�سي  – لوحة رقم  " ميت�سوبي�سي لن�سر  
ال��ي��ه وال��ب��ال��غ قيمته  امل��ن��ذر  امل�ستحق علي  "  وف���اء للدين    2016 –  م��ودي��ل ال�سنع  رم���ادي 
14760 درهم ، مع اإخالء طرف البنك املخطر من اأي م�سوؤولية جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية 

قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم  2022/16530
املنذر :  م�سرف الهالل �س م ع  .

املنذر اإليه  :  و�سيم با�سا �ساند با�سا �ساند با�سا   .
نتيجة  دره��م   )55،132.32( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة رقم  ) 37461 / خ�سو�سي /الويل / ال�سارقة ( من نوع ) ني�سان �سنرتا 
_ �سالون ( موديل )2014( _ لون )ابي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

  6027/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- كيلي للمقاولت �س.ذ.م.م  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ان كيه اف لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )469328( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  3942/2022/207 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- حممد ح�سن �سامل �سقر ال�سام�سي  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/موارد للتمويل
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )68957( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

  5859/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- كنرتي فاكي�سن انرتنا�سيونال �س.ذ.م.م - فرع
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/راين �ساكو
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )114941( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  6242/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/184 نزاع حمدد القيمة ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )34.980.20( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : فينيك�س كونكريت برودكت�س فرع من وايف ال�سناعية �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة القوز ال�سناعية 3 - بعد اجل�سر الثالث - بجوار م�سنع 
ال�سمنت - هاتف 043389868 - فاك�س:042212494 - رقم مكاين:2242382079

املطلوب اإعالنه : 1- بن عمران للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)34980.20( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  4885/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

املنفذ به  املبلغ  ، ب�سداد  ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/275 جتاري كلي  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�سوع 
وقدره )2641571.94( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : ات�سالت لدارة املرافق ذ.م.م - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - ابوظبي - �سارع املرور - مبنى نادي اجلزيرة - �سقة 103
املطلوب اإعالنهم: 1- تيج با�س راج لوهيا 2- ايجل هنرتز للخدمات �س.ذ.م.م 3- ايجل هاترنز خلدمات 

احلرا�سة - �سفتهم : منفذ �سدهم
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )26471571.94(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  207/2019/4950 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- اتيت �سودهري جاندي - ب�سفته كفيل �سخ�سي -جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل �س.م.ع
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/4/22 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)60716530.84( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار )عبارة عن الوحدات 
 )1041 الر����س  رق��م   -  3 �سفا  وادي  مبنطقة    C41  -  3+C41  -  2  75 رق��م 
التنظيمية  الالئحة  من   152/2 رقم  امل��ادة  ملقت�سيات  وفقا  املزايدة  بطريق  لكم  والعائدة 

لقانون الجراءات املدنية ل�سنة 2018 وتعديالته. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

تغيري ا�صـم / عزيزه عبداهلل مبارك عبداهلل الكندي 

عبداهلل  مبارك  عبداهلل  )عزيزه  املواطنة  تقدمت 
بتغيري  اأبوظبي   - التوثيق  ق�سم  اىل  بطلب  الكندي( 

ا�سمها من )عزيزه( اىل)اليازيه(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ض ق�صم التوثيق العام  

دائرة الق�صاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اعالن بالن�صر        

 11/2022/1456 مدين جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- دين حممد يو�سف خان  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الطعن على قرار هيئة التاأمني ال�سادر بتاريخ:2022/7/25 
قررت  منطوقه  والقا�سي  التاأمينية  املنازعات  وت�سوية  حل  جلنة   2022/1410 رقم  املنازعة  يف 
وقدره  مبلغ  �سده(  )للمطعون  للم�ستكي  ت��وؤدي  ب��اأن  )الطاعنة(  عليها  امل�ستكي  ال��زام  اللجنة 
)195.000( درهم كمجموع عن التعوي�س املادي واجل�سدي واملعنوي وفائدة القانونية بواقع %5 

�سنويا من تاريخ �سريورته ورف�س ماعداه من طلبات 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/9/27 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197
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مّت اإط��������الق ه�����ذه امل�������س���اب���ق���ة ال����ت����ي ك���ان 
باحلركة  اح��ت��ف��اًء  امل��و���س��ي��ق��ى،  مو�سوعها 
اأبوظبي،  اإم��������ارة  يف  ال����رثي����ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

ب��اع��ت��ب��اره��ا واح����دة م��ن امل����دن امل��ب��دع��ة يف 
اأع���ل���ن���ت منظمة  ك���م���ا  امل��و���س��ي��ق��ى  جم�����ال 

اليون�سكو يف نوفمرب 2021.

الت�سوير  “حتّدي  م�����س��اب��ق��ة  دع����ت  وق����د 
حلظة  ت���وث���ي���ق  اإىل  اجل���م���ه���ور  الفني” 
لها،  �سورة  التقاط  طريق  عن  مو�سيقية 
ُم��ت��ي��ح��ة ل�����س��ت��ة م�����س��وري��ن م��وه��وب��ني يف 
اأعمالهم  اأف�سل  عر�س  فر�سة  الإم����ارات 
دعائية  ل��وح��ة   64 ع��ل��ى  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
ومطار  ال��ع��ا���س��م��ة  وحت����وي����ل  خ���ارج���ي���ة، 
اأبوظبي الدويل اإىل �سالة عر�س مفتوحة 

اعتباراً من 15 �سبتمرب 2022. 
وحر�س ال�سركاء الأربعة، من خالل هذه 
امل�سابقة ال�سنوية، على فتح باب املمار�سات 
الثقافية اأمام كافة اأفراد املجتمع، لتعزيز 
ت��ف��اع��ل م��واط��ن��ي ال��دول��ة وامل��ق��ي��م��ني على 
وفئة  البالغني  امل�سورين  فئة  من  اأر�سها 
اأقل من 15 �سنة، وت�سجيع م�ساركتهم يف 
هذه الفعالية الثقافية التي تتيح اأمامهم 
ف��ر���س��ة ع��ر���س اإب��داع��ات��ه��م.  وق���د �ساهم 
وهو  العام،  لهذا  املختار  امل�سابقة  مو�سوع 
املو�سيقى، يف ت�سليط ال�سوء على املمار�سات 
والتقاليد املو�سيقية املختلفة حول العامل، 
جلنة  اختارتها  التي  ال�سور  �ساعدت  كما 
التحكيم يف اإبراز قوة املو�سيقى التي توّحد 

العامل كله.
وهناأ �سعادة كزافييه �ساتيل، �سفري فرن�سا 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول����ة  ل����دى 
بالتهاين  “ اأت���ق���دم   : ق���ائ���اًل  ال��ف��ائ��زي��ن 
اإبراز  يف  جنحوا  ال��ذي��ن  ال�ستة  للفائزين 
ليرتجموا  وخيالتهم  الفنية  كفاءاتهم 
كان  وق��د  ���س��ور.  اإىل  املو�سيقية  التجربة 

لإ�سهار  م��ن��ا���س��ب��ة  اجل���وائ���ز  ت���وزي���ع  ح��ف��ل 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ب��ني  ال�سداقة 
على  ال�����س��وء  لت�سليط  وك��ذل��ك  وف��رن�����س��ا، 
الثقافة  على  بلدانا  ُيعّلقها  التي  الأهمية 
اإن امل��و���س��ي��ق��ى ه��ي جم���ال هام  والإب�������داع. 
ي��ت��ع��م��ق بني  اأن  اأمت���ن���ى  ال�����ذي  ل��ل��ت��ع��اون 

البلدين ال�سديقني«.
وبهذه املنا�سبة قال �سعادة املهند�س جمال 
�سامل الظاهري، الع�سو املنتدب والرئي�س 
اأن  “ي�سرنا  اأبوظبي:  التنفيذي مبطارات 
ن���رى ه���ذا ال��ع��ام م��ا اأظ��ه��ره ال��ف��ائ��زون يف 
مبجال  حقيقي  �سغف  م��ن  الفئتني،  كلتا 
املو�سيقى من خالل الت�سوير الفوتوغرايف 
والأعمال الرائعة التي ت�ستحق اأن تعر�س 
اأن���ح���اء  ال���ع���ام���ة يف ج��م��ي��ع  يف الأم�����اك�����ن 
اأبوظبي. وي�سعدنا يف مطارات اأبوظبي اأن 
جندد  كما  امل�ساركني،  املوهوبني  كل  نهنئ 
التزامنا بدعم ال�سركاء للرتحيب بالعامل 
يف اأبوظبي، التي كانت و�ستظل دائًما اإمارة 
واملو�سيقى  والثقافة  الفنون  فيها  تندمج 

لتقدمي جتربة ممتعة وُملهمة للجميع«.
�سباغ،  م��ارت��ان  ال�سيد  ���س��رح  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ديكو  ���س��ي  “جي  ل�����س��رك��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
 : ب��ال��ق��ول  واأفريقيا”  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
“نهنئ الفائزين على ما قدموه لالحتفاء 
فوتوغرافية  �سور  خ��الل  من  باملو�سيقى 
يف  امل�ساركني  �ساعد  لقد  وملهمة.  جميلة 
حت��وي��ل ���س��وارع اأب��وظ��ب��ي وم��ط��ار اأبوظبي 
�سلطوا  مفتوح،  فني  معر�س  اإىل  ال��دويل 

اأب����و ظبي  م���ن خ��الل��ه ال�����س��وء ع��ل��ى دور 
العاملية.  املو�سيقى”  “مدينة  باعتبارها 
عالوة على ذلك، �ساهم التحدي يف اإ�سافة 
عن�سر الإبداع لو�سائل الدعاية لدينا مما 
يف  الدعاية  م�ساحات  تتحول  اأن  يف  �ساعد 
“بوابة  اإىل  التقليدية  اخلارجية  الأماكن 
�سميم  يف  اأ���س��ا���س��ي��ة  ق��ي��م��ة  وه���ي  الفن”، 
لطاملا  ديكو”.  �سي  “جي  �سركة  فل�سفة 
األ��ه��م ال��ف��ن الإع�����الن ب��ق��در م��ا ا�ستخدم 

الفنانون و�سائل الإعالن ».
ك��م��ا حت����ّدث ال�����س��ي��د ج���اد خ�����وري، رئي�س 
وورك�س”  “”برينت  �سركة  اإدارة  جمل�س 
“تهانينا للفائزين يف م�سابقة   : قائاًل   “
“اآرتبورت  ال���ف���ن���ي  ال���ت�������س���وي���ر  حت�������ّدي 
ت�سالنج” 2022. ُيعّد اإبراز روح املو�سيقى 
حتٍد  م�سورة  فنية  اأع��م��ال  اإىل  وحتويلها 
كبري، وقد جنح الفائزون يف ذلك برباعة. 
الب�سيطة  امل�ساهمة  ب��ه��ذه  للغاية  �سعدنا 
لإجن��اح مثل هذا احل��دث الثقايف ونتطلع 
اإطالق  ال�سركاء يف  التعاون مع  اإىل  قدماً 

مبادرات مماثلة يف امل�ستقبل .«
التحكيم  جلنة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
���س��ّم��ت: ���س��ع��ادة ك��زاف��ي��ي��ه ���س��ات��ي��ل، �سفري 
وال�سيد  الإم������ارات،  يف  فرن�سا  ج��م��ه��وري��ة 
م����ارت����ان ����س���ب���اغ، م���دي���ر ع����ام ���س��رك��ة جي 
واأفريقيا،  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  دي��ك��و  �سي 
وال�����س��ي��د ج���اد خ�����وري، م��دي��ر ع���ام �سركة 
اللجنة  �سّمت  كما   ، وورك�س”  “برينت 
بارزين  مو�سيقى  و�سناع  م�سورين  اأي�ساً 

امل�ست�سار  ب��ي��ن��ت��و،  خ��ورخ��ي  ذل����ك:  يف  مب��ا 
الثقافة  دائ��������رة  ل������دى  ال����س���رتات���ي���ج���ي 
وال�سياحة - اأبوظبي وغيل هيدينغ، املدير 

واأنيتا  اأبوظبي”،  “بريكلي  ل�  التنفيذي 
وراوية  ال�سحفية  امل�سورة  �سريا،  بو�سارد 

الق�س�س املرئية.

من خالل م�سابقة حتّدي الت�سوير الفني 

اأبوظبي تتحّول اإىل معر�ض فني يحتفي باحلركة الثقافية 

التابع  للمواهب  ك��ولج  مركز  اأع��ل��ن 
فتح  عن  ال�س���������ارقة  �سي������دات  لنادي 
نون  “ج�����ائزة  يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ب����اب 
للفنون” جلميع الفنانات واملبدعات 
وال���ت�������س���وي���ر  ال�����ر������س�����م  يف جم��������ال 
ال����ف����وت����وغ����رايف يف دول������ة الإم��������ارات 
نهاية  ح���ت���ى  ال��ت�����س��ج��ي��ل  وي�����س��ت��م��ر 

�سبتمرب اجلاري .
و يتمحور �سعار اجلائزة - التي حتمل 
هذا العام �سعار “املا�سي واحلا�سر”- 

حول التغيريات والأفكار واملمار�سات 
ال���ت���ي مي����ر ب���ه���ا الإن���������س����ان ع���ل���ى مر 

الزمان.
امل�س�������اركات  اجل�������ائزة  وت�ستقبل 
الدول������ة  يف  املقيم�������ات  الفنانات  من 
فم�����ا  �سنة   18 عم�������ر  من  ابت��������داًء 

فوق.
امل�ساركة  الفنية  الأع��م��ال  و�سُتقيم   
ل��ت��ع��ب��ريه��ا ع���ن حم���ور و�سعار  وف���ًق���ا 
اجلائزة وما يظهره العمل الفني من 

مهارة. و دعت خولة ال�سركال مدير 
الفنانات  ال�سارقة  �سيدات  ن��ادي  ع��ام 
اجلن�سيات  ج��م��ي��ع  م���ن  امل���وه���وب���ات 
من  اخلام�سة  الن�سخة  يف  للم�ساركة 
اإبداعية  من�سة  باعتبارها  اجل��ائ��زة 
ب�سكل  اأن��ف�����س��ه��ن  ع��ن  للتعبري  ه��ام��ة 
مبتكر لدعمهم فنياً وعر�س نتاجهم 
اأمام جمهور وا�سع والو�سول للعاملية 

باإبداعاتهن.
اإلهام  اإىل  اجلائزة  تهدف  واأو�سحت 

امل���وه���وب���ات يف جم���ال ال��ف��ن��ون حيث 
ال��ت��زام من  اإط��الق��ه��ا مب��ث��اب��ة  يعترب 
النادي لتحقيق اأهدافه يف خلق بيئة 
على  الفنانات  جميع  ت�سجع  حمفزة 
امل�����س��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة مم��ا ي��ع��زز مكانة 
للمواهب  اإب���داع���ي  كملتقى  الإم�����ارة 
وي�����س��اه��م يف حت��ق��ي��ق اأه������داف اإم����ارة 

ال�سارقة الثقافية.
يف  وال��ف��ائ��زات  امل�����س��ارك��ات  و�ستحظى 
اأعمالهن  ل��ع��ر���س  بفر�سة  اجل��ائ��زة 

ال��ف��ن��ي��ة يف م��ع��ر���س ن���ون ل��ل��ف��ن��ون يف 
م��رك��ز ك���ولج ل��ل��م��واه��ب مل���دة 3 اأيام 
�ستح�سل  ك��م��ا  ال���ق���ادم.  ن��وف��م��رب  يف 
والثانية  الأوىل  املرتبة  يف  الفائزات 
من فئات اجلائزة على جوائز نقدية 

قيمة.
الراغبات  ال��ف��ن��ان��ات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  و 
املوقع  ع���رب  ال��ت�����س��ج��ي��ل  امل�����س��ارك��ة  يف 
�سيدات  ل��ن��ادي  ال��ت��اب��ع  الإل���ك���رتوين 

.  www.slc.ae ،ال�سارقة

جائزة نون للفنون تفتح باب الت�سجيل يف ن�سختها اخلام�سة

•• ال�شارقة - الفجر: 

اأم�سية  ال��ث��الث��اء  م�ساء  الثقافة  ب��دائ��رة  ال�سعر  بيت  نظم 
ا�ستمراراً  وذل���ك  ع��ال��ي��اً،  الق�سيدة  ع�سافري  فيها  حّلقت 
امل�سهد  يف  املهمة  بالتجارب  واحتفاًء  ال�سعرية،  لفعالياته 
ال�سعري، و�سارك فيها الدكتور وليد ال�سّراف، من العراق، 
واأبو بكر اجلنيد، من ال�سودان، والدكتور عبداهلل بيال، من 
الربيكي،  عبداهلل  حممد  الأ�ستاذ  بح�سور  بوركينافا�سو، 
عّرف  الذي  نبهان،  �سهيب  ال�ساعر  وقدمها  البيت،  مدير 
بيت  ب��دور  واأ���س��اد  الأم�سية،  �سعراء  ر�سيق  �سعري  باأ�سلوب 

ال�سعر يف الحتفاء بالتجارب وموا�سلة العطاء ال�سعري.
واحلنني  والوطني  الذاتي  بني  ال�سعراء  م�سامني  تنوعت 
اإىل الأوطان، وتغّنت بالعاطفة التي فا�ست على حروفهم، 

فنالت اإعجاب اجلمهور احلا�سد يف �ساحة بيت ال�سعر.
ال�ساعر وليد ال�سراف، الذي قراأ ق�سيدة  افتتح القراءات 
فيها  لم�س  املو�سل،  مدينته  الربيعني”  “اأم  اإىل  اأهداها 
اأوجاع النا�س واحلجر والتاريخ العريق للحدباء ومعاناتها 
واأناقة  بال�سعر  مع احل��رب، يف ق�سيدة ملحمية حلق فيها 

الإلقاء،
الذي  ال�سعر  وببيت  ال�سارقة  ب��دور  فيه  اأ���س��اد  اً  ن�سّ وق���راأ   
�سمن  فعالياته  يف  �سارك  اأن  له  و�سبق  بال�سعراء،  يحتفي 
امللتقى ال�سهري لل�سعر العربي “�سعراء من العراق” ومما 

قراأ:
ْعر لُيْكرتى   لبيٍت هو  ال�سِّ

ولي�َس يباُع ولُي�ْسرتى
لبيٍت اأقاَم عموَد اخلليِل  
واأْورى احلداثَة ناَر ِقرى

اإىل اأن قال:
 فم�سرقٌة مَلََعْت يف ال�ّسماء  

و�سارقٌة مَلََعْت يف الرّثى
وماال�سم�س ال �سراب �سياء  

اإذا الليل اأدركه اأدبرا 
الق�سائد  م��ن  جمموعة  اجلنيد  اأبوبكر  ال�ساعر  ق��راأ  كما 
اّت�سمت بذاتيتها، وا�ستغل على هموم الروح، وقراأ لل�سارقة 

ق�سيدة قال فيها:
 

وَن اجَلمال ُهنا ياأتي املُِحبُّ
على ِثَقٍة ِمن املَْوىل تعاىلٰ

ُهنا .. حيُث اجلماُل َزها ويزهو
باأفراٍح ُتناديني: تعاَل 

ِباأجمِل َمن راأيُت كرمَي وجٍه
�سما وِبروعِة الفحوىٰ.. تعاىل 

ِبُنخبِة يعُرٍب وِب�سم�ِس عزٍّ 
ِب�ساِرقٍة ِبها املعنىٰ َتالل

واخ��ت��ت��م ال���ق���راءات ال�����س��اع��ر ع��ب��داهلل ب��ي��ال، ال����ذي لم�س 
واٍع  رم��زي  �سعري  توظيف  يف  والطبيعة  املكان  م��وج��ودات 
واأنيق، خماطباً ال�سرفات والأبواب والبيوت والنوافذ، ومما 

قال:
حّدثيني ولو بجالِل ال�سكوِت الف�سيِح

عن البيِت، والباِب، والنافذة
وعن اآخِر ال�ّسرفاِت التي ر�سفْتها الغيوُم على مَهٍل

يف مقاهي ال�سماِء البعيدِة
جاَدت بها مطراً

يغ�سُل العتباِت القدميَة يف الروِح

ال�ساعرة  اإىل  اأه��داه��ا  ق�سيدة  ال��ذاك��رة.وق��راأ  �سخِب  م��ن 
بو�سوح،  امل��وت  فيها فكرة  ب��رزت  ب��الث،  �سيلڤيا  الأمريكية 

وجتّلت م�ساهدها ال�ساخرة واملوؤملة يف اآن، يف ختام الأم�سية 
م حممد الربيكي ال�سعراء ومقّدم الأم�سية كرَّ

�سعراء يتغنون باالأوطان والوجدان يف بيت ال�سعر بال�سارقة

•• اأبوظبي-الفجر: 

العربية  ــارات  االإم يف  الفرن�سي  املعهد  هناأ 
فرن�سا  �سفارة  يف  الثقايف  – الق�سم  املتحدة 
اإدارة  عن  امل�سوؤولة  اأبوظبي،  ومــطــارات   ،
وت�سغيل خم�ص مطارات يف اأبوظبي، و�سركتى 
 ، ديكو”  �سي  “جي  و  برينت”،  “وورك�ص 
م�سابقة  يف  الفائزين  ال�ستة  املت�سابقني 
“اآرتبورت�ساالجن”  الفني  الت�سوير  حتّدي 

لعام 2022 يف مطار اأبوظبي الدويل.
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فــن �أجــنبــي

27
�سغرية،  �ستلة   ..  I am Groot
تت�سرف كطفل ميتلك قدرات خارقة

اأف����الم ق�����س��رية ع��ن غ����روت، يف  ب��ث��ت من�سة دي����زين+ خم�سة  اأخ�����رياً، 
اأفالماً  ُتنتج  اإذ  اإطالقها؛  منذ  املن�سة  اّتبعته  الذي  للتقليد  ا�ستمرار 
كالفيلم  م��ارف��ل،  ع���امل  يف  متنوعة  �سخ�سيات  ع��ن  ال��ق�����س��ر،  ���س��دي��دة 
ال�سخ�سيات.  من  وغريها  كارتر،  العميلة  اأو  مباندولوريان،  اخلا�س 
لكن الالفت يف اأفالم غروت التي حملت عنوان I am Groot اأننا 
نتعرف اإىل احلياة اليومّية لل�ستلة ال�سغرية، تلك التي تت�سرف كطفل 
احلفاظ  نف�سه  الوقت  ويف  اللعب،  يريد  طفل  خارقة.  ق��درات  ميتلك 

على متيزه.
من  الناجتة  والنكتة  املفارقات،  على  تقوم  اأنها  الأف��الم  بني  امل�سرتك 
�سوء الفهم؛ اإذ يجد غروت نف�سه مثاًل اأمام �سجرة بونزاي، تنال اهتمام 
رجلني اآليني ل نعرفهما، ما ي�سعره بالغرية، فيقرر ك�سر الإناء الذي 
يف  يحت�سنها  ثم  املقّزمة  ال�سجرة  ليحطم  مكانته،  وا�ستعادة  يحتويه 
تاأكيد على قوته. الأمر نف�سه نراه حني يكت�سف طيناً ي�سمح للورق باأن 
ينمو على ج�سده، ما يدفعه ل�ستخدامه كي "تنمو" له اأزياء خمتلفة، 
ال�سنجاب، في�سطاده غروت  ي�سبه  لل�سخرية من كائن  جتعله عر�سة 

ويرتدي ري�سه كلفحة حول رقبته.
ما يثري املفارقة اأن املمثل الذي يوؤدي �سوت غروت هو فان ديزيل. بطل 
والغا�سب".  "ال�سريع  �سل�سلة  من  نعرفه  الذي  الع�سالت  ذو  الأك�سن 
لكن، عو�ساً عن حوار ي�ستعر�س فيه قدراته اجل�سدية وفنون القتال، 
يوؤدي ديزل يف دور غروت جملة واحدة دائماً. لكن الالفت، اأن فان ديزل 
اأن ما يقوله غروت له  اأنه يقراأ جملة واح��دة، يك�سف لنا  بالرغم من 
معنى، فال�سيناريو الذي ي�سل اإىل ديزل كي ي�سجله، يحوي ما يقوله 
غروت حقيقًة. بالتايل، ميكن فقط ملن يفهم لغة غروت اأن يدرك ما 
فقط  اثنان  هناك  ال�سينمائي،  مارفل  ع��امل  ويف  ال�ستلة.  ه��ذه  تقوله 
يفهمونه، ُثور الذي يتحدث كل الأل�سن، وروكيت، راكون الف�ساء الذي 

يوؤدي �سوته املمثل براديل كوبر.
اللذان  وال��ذك��اء  واحلنكة  الق�سرية،  الأف��الم  يف  اجل�سدية  الكوميديا 
ال�سل�سلة كري�ستني  يتمتع بهما غروت، مقتب�سة كلها، ح�سب خمرجة 
لوبور، من املمثل الأمريكي با�سرت كيتون )1895 - 1966( الذي 

املعلومة  ه��ذه  ال�سامتة.  ال�سينما  يف  ت�سابلن  ت�ساريل  مناف�س  يعترب 
ُتك�سب ال�سل�سلة معنى اآخر. نحن اأمام ما ي�سبه ال�سينما ال�سامتة، حيث 
التعبري اجل�سدي هو املهيمن، ومفارقة اكت�ساف العامل وغرائبه هي ما 
حترك احلكاية، كما ح�سل عندما اكت�سف غروت خلية كائنات غريبة، 
تعي�س حتت �سخرة، هاجمته بدايًة، ثم اعتربته منقذاً لها. لكن فجاأة، 

وب�سبب زلة قدم، ده�س غروت مملكتهم.
ل بد اأن ن�سري اإىل اأن �سركة ديزين ا�سرتت، عام 2006، ا�ستديوهات 
اأ�سلوب حتريك  من  املالمح  هذه  تلم�س  لها. وميكن  املناف�سة  بيك�سار 
كل  "ديزين"،  حال  هي  وكما  لكن،  الق�سرية.  ال�سل�سلة  "بيك�سار" يف 

ت�ساوؤلت عميقة، بعك�س ما كانت عليه  �سيء �سعيد ونظيف. ل توجد 
اإليه؛  الإ���س��ارة  بد من  اآخ��ر ل  �ساأن  "بيك�سار" الق�سرية. هناك  اأف��الم 
يتمتع غروت بخ�سائ�س ب�سرّية، اأي �سلوكياته واأفكاره ل تختلف عن 
تلك التي عند الأطفال. وهنا اأي�ساً ميكن اأن ن�سري اإىل اأثر "ديزين" 
التي ا�ستحوذت على �سخ�سيات "مارفل"، فهي تخفي جوانبها املظلمة، 
ميتلك  مثاًل  فغروت  الب�سر،  عن  خمتلفة  جتعلها  التي  وخ�سائ�سها 
منها  ي��اأت��ي  ال��ت��ي  فال�ساللة  الكوميك�س،  ح�سب  خا�سة  جينية  ح��ال��ة 
الكالم،  عن  عاجزة  يجعلها  ما  تنمو،  حني  ال�سوتية  حبالها  تتخ�سب 

الأمر الذي ل نراه اأبداً يف عامل مارفل ال�سينمائي.

احتفل املمثل زاك اإيفرون البالغ من العمر 34 عاًما بالعر�س الأول 
لفيلمه الكوميدي

للمخرج    The Greatest Beer Run Ever اجل��دي��د   
ال��دويل، حيث رحب  ال�سينمائي  بيرت فاريللي يف مهرجان تورونتو 
ال�����س��ور للمعجبني خ����ارج ق��اع��ة روي  ب��امل��ع��ج��ب��ني ووق����ع ع����ددا م��ن 

طوم�سون. 
الواقعي  املحلي  البطل  دور  فيه  اإي��ف��رون  يلعب  ال���ذي   ، الفيلم  يف 
نزوة  يف   1967 عام  يف  قرر  الذي   ،  Chickie Donohue
اإح�سار البرية من حيه يف نيويورك لأ�سدقائه الذين يخدمون يف 

حرب فيتنام.
 The Greatest Beer العمل ي�ستند اإيل الكتاب الأكرث مبيًعا

من  الفيلم  واحل��رب،  وال��ولء  ال�سداقة  مذكرات   :Run Ever
بطولة را�سل كرو، وبيل موراي.

وخالل حديثه مع موقع  PEOPLE قال اإيفرون: " العمل واحد 
من تلك ال�سيناريوهات الواقعية املذهلة التي ل ميكنك ت�سديق اأن 

رجاًل قد قام بها".
وتابع: "اإنها ق�سة جميلة حًقا عن الطبيعة الب�سرية واحلب ... اإنها 
ب��روح الدعابة  ت��دور ح��ول احل��رب ووق��ت ع�سيب حًقا، لكنها تتميز 

حولها واأعتقد اأنها رائعة."
اإنه  قال  الذي  اإيفرون،  العمل مع  بفر�سة  ا�ستمتع  اإنه  املخرج  وقال 

املهنية." حياته  يف  لالهتمام  جًدا  مثري  مكان  يف  "كان 
وت���اب���ع: "زاك ه��و امل��م��ث��ل الأك����رث ان��ف��ت��اًح��ا ال����ذي ع��م��ل��ت م��ع��ه على 

الإطالق. يف كثري من الأحيان تقوم بعمل م�سهد، تذهب اإىل املمثل 
اأنهم يف  اأن ترى  بعد ذلك وتقوم باإعطائه مالحظات ولكن ميكنك 

احلقيقة ل ي�ستمعون اإليك، زاك هو عك�س ذلك. "
حت��دث اإي��ف��رون م��وؤخ��ًرا عن حت��ٍد يتعامل معه م��وؤخ��ًرا: وه��و رهاب 
اخلالء. وحتدث عن معركته مع ا�سطراب القلق الذي ينطوي على 

اخلوف من الذهاب اإىل الأماكن املزدحمة.
وقال "اأنا فقط ل اأخرج". 

من  ره��اب��ي  يف  يت�سببون  ك��ب��رية،  جم��م��وع��ات  يف  ال��ن��ا���س  "تواجد 
الأماكن املك�سوفة."

يعر�س فيلم The Greatest Beer Run Ever يف �سينمات 
خمتارة، ثم علي Apple TV +  يوم 30 �سبتمرب اجلاري.

زاك اإيفرون عن فيلمه اجلديد: واقعي ومذهل 
وال ميكن اأن ت�سدق اأن رجال فعل هذا

�ساهدنا �سخ�سية ال�سجرة Groot يف عامل مارفل ال�سينمائي 
مرات عدة. تعرفنا اإليه �سجرًة عمالقًة، و�ستلًة �سغريًة. ويف 
 I am واحــدة:  جملة  �سوى  غــروت  ينطق  ال  احلــاالت،  كل 
Groot )اأنا غروت(. ميكن القول اإنه �سخ�سية ثانوية نوعًا 
ما. �سّحى بيديه، مثاًل، ل�سناعة فاأ�ص ثور اجلديدة. و�سحى 
جمهول.  �سبه  غروت  يبقى  ذلك،  مع  كوكبًا.  ليحيي  بنف�سه 
اأفالم  يف  نراها  التي  غروت  ال�ستلة  اإن  تقول  نظرية  وهناك 
"حرا�ص  مارفل هي ابنة ال�سجرة غروت التي نراها يف اأفالم 

املجرة". لكن ال تاأكيد حول ذلك هذه النظرية.
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طريقة مبتكرة ت�ساعد يف التعايف من االإدمان
يعتقد عدد من الأ�سخا�س الذين يحاولون التعايف من الإدمان، اأن مراحل 

العالج قد تكون ممتعة.
اإذ ل ي�سمل عالج الإدمان العمل اجلاد فح�سب يف بع�س املراكز الأمريكية، 
دولر،   500 اإىل  اأحيانا  جمموعها  ي�سل  مكافاآت،  ك�سب  اأي�سا  ي�سمل  بل 
اجتماعات  اأو  لال�ست�سارة  احل�سور  اأو  ال�سلبية  املخدرات  اختبارات  مقابل 

املجموعة.
يقول مدير طب الإدمان يف جامعة و�ست فريجينيا الدكتور جيم�س بريي 
اإدارة الطوارئ،  هناك علم دماغي وراء هذه الطريقة، والتي تعرف با�سم 
وبداأت احلواجز التي حتول دون تبني برامج املكافاآت على نطاق اأو�سع، مثل 

خماوف احلكومة ب�ساأن الحتيال، يف النهيار.
واأ�ساف الدكتور جيم�س بريي: "نحن يف حالة من الياأ�س حيث نحتاج اإىل 

بذل كل ما يف و�سعنا وهذا �سيء ناجح".
وارتفعت وفيات اجلرعات الزائدة يف الوليات املتحدة اإىل م�ستوى قيا�سي 
خالل الوباء، بينما يقع اللوم يف الغالب على املواد الأفيونية، فاإن الوفيات 
التي تنطوي على املن�سطات مثل امليثامفيتامني اآخذة يف الرتفاع اأي�سا، يف 

كثري من الأحيان، ميوت النا�س بالعقاقري املتعددة يف نظامهم.
وميكن لالأدوية اأن ت�ساعد الأ�سخا�س يف الإقالع عن تعاطي املواد الأفيونية، 
لكن اإدمان املن�سطات لي�س له دواء فعال، برامج املكافاآت، خا�سة عندما تزيد 
قيمة الدولر مع اأداء ثابت، معرتف بها على نطاق وا�سع باعتبارها العالج 

الأكرث فعالية لالأ�سخا�س املدمنني على املن�سطات.
قالت اأ�ستاذة الطب امل�ساعدة يف UConn Health ، كارل را�س التي 
اأن تكون  تدر�س هذه الطريقة، عندما يتم تنفيذها ب�سكل �سحيح، ميكن 
برامج املكافاآت ج�سرا من الأيام ال�سعبة للتعايف املبكر اإىل حياة اأف�سل، اإنه 
امليزان  اأف�سل يف الوقت احلايل، ويقلب  النا�س على اتخاذ قرارات  ي�ساعد 

عندما يكون من ال�سعب مقاومة املكافاآت الفورية لتعاطي املخدرات.
التقدير جلهود  م��ن  القليل  "تقدم  اأن  امل��ك��اف��اآت ميكن  اإن  را���س  واع��ت��ربت 
النا�س". يقول كي�سي طوم�سون، 41 عاما ، من كولفيل، وا�سنطن:" كان 
ال�سهر الأول بعد ترك امليثامفيتامني هو الأ�سواأ، بدون املن�سطات، �سعرت 
املخدرات  اختبارات  لجتياز  الهدايا  بطاقات  ك�سب  اإن  وق��ال  بالإرهاق". 
 500 ح���وايل  تلقى  اأ���س��ب��وع��ا،   12 ا�ستمر  ال���ذي  برناجمه  خ��الل  �ساعد، 
دولر يف بطاقات هدايا Walmart التي اأنفقها على الطعام والقم�سان 
اإن��ه عامل حل��ام م��درب ويبحث عن عمل بعد فرتة  واجل���وارب وال�سامبو، 
30 عاما  150 درا�سة على مدى  اأك��رث من  الأخ��رية. واأظهرت  الت�سريح 
اأن املكافاآت تعمل ب�سكل اأف�سل من ال�ست�سارة وحدها لالإدمان مبا يف ذلك 
الكوكايني والكحول والتبغ، وعند ا�ستخدامها جنبا اإىل جنب مع الأدوية.

�سنوات  منذ  النف�س  علماء  ع��رف  لقد  ال��دم��اغ،  علم  على  ترتكز  الطريقة 
املكافاآت  على  والفورية  ال�سغرية  املكافاآت  يف�سلون  الذين  الأ�سخا�س  اأن 
الأكرب واملتاأخرة معر�سون لالإدمان، وقد يتعهدون بالإقالع عن التدخني 

كل �سباح والبدء يف ا�ستخدامه مرة اأخرى بعد الظهر.
الإدمان  ي�ستحوذ  كيف  الت�سوير  درا�سات  من  الأع�ساب  علماء  تعلم  وقد 
على مركز املكافاأة يف الدماغ، ويختطف م�سارات الدوبامني وي�سلب النا�س 
القدرة على ال�ستمتاع باملتعة الب�سيطة. قال عامل النف�س �ستيفن هيجينز 
من جامعة فريمونت ، رائد الطريقة يف عام 1991: "اإنها ت�ستخدم اإىل 
لتعزيز  الإدم��ان  اأ�سا�س  ال��ذي هو  الدوبامني  نف�س نظام مكافاأة  حد كبري 
التغيري ال�سحي لل�سلوك"، واأظهر بحثه الأخري اأنه ي�ساعد الن�ساء احلوامل 

على الإقالع عن التدخني و يح�سن �سحة الأطفال حديثي الولدة.

الوطني؟ الن�سيد  عزفت  بلد  اأول  هي  • ما 
- الوليات املتحدة.

االأمازون؟ نهر  يقع  • اأين 
- اأمريكا اجلنوبية.

الظالم؟ مدينة  با�سم  ُتعرف  التي  املدينة  ا�سم  • ما 
- لندن.

الفن؟ عامل  يف  ابت�سامة  اأ�سهر  هى  • ما 
- ابت�سامة ملوناليزا

االإجنليزي؟ القنال  الفرن�سيون  ي�سمى  • ماذا 
- املان�س

الأر�س على  اجلاذبية  �سد�س  ت�ساوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 
بالقرياط املا�س  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 

و�سيع  بحر  يف  ي�سقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •
لطفا على �سطحه

اجلرافيت  من  م�سنوع  الر�سا�س  قلم  اأن  تعلم  • هل 
الكواكب  ارتفاع  لقيا�س  فلكية  الة  ال�سطرلب  الة  اأن  تعلم  • هل 

الدينا�سور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �سار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 
فرنا�س بن  عبا�س  وا�سمه  عربي  ا�سل  من  هو  الطريان  حاول  ان�سان  اول  اأن  تعلم  • هل 

اجلراحة  يف  اخليوط  ا�ستخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 
بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 

مرات باأربع  ال�سم�س  اأ�سعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�سعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
العرب الأطباء  هم  املثانة  يف  احل�سى  تفتيت  اإىل  اأ�ساروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�سديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 

اأمنيات الطفولة 
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القرفة 

الوقاية من مر�س  ت�ساعد يف  القرفة  اأن  اإىل  درا�سة جديدة  نتائج  ك�سفت 
باركن�سون املعروف بال�سلل الرعا�س.

اإل��ي��ن��وي، اأن  واأو���س��ح ال��ب��اح��ث��ون م��ن امل��رك��ز الطبي جلامعة را����س ب��ولي��ة 
للقرفة خوا�ساً متميزة ت�سمح بعرقلة التغريات اخللوية والبيوميكانيكية 
ملا ورد  باركن�سون، طبقاً  املخ وت�سبب مر�س  التي حت�سل يف  والت�سريحية، 

مبوقع رو�سيا اليوم.
بعد  الفم،  املخربية، عن طريق  للفئران  القرفة  اإعطاء  اأن  العلماء  ووجد 
عملية ال�ستقالب يوؤدي اإىل تكّون مادة بنزوات ال�سوديوم التي تدخل املخ 
عمل  وحت�سن   DJ-1و  Parkin الدفاعية  الربوتينات  تفتت  وتوقف 

الناقالت الع�سبية وحت�سن حركة الفئران املري�سة

نادت الم اطفالها وهي تقول هيا انتم الثالثة اإىل النوم، الليلة هي اآخر ليلة لهذه ال�سنة �ستم�سي ال�سنة ولن 
تعود مرة ثانية بل �ستح�سر غريها على ظهر ح�سان ابي�س وهي حتمل الهدايا الكثرية والمنيات لكل من 
يريد وكل من يحلم حلما جميال او يتمنى امنية جميلة �ستحققها له.. ذهب الطفال اإىل فرا�سهم واغلق كل 
منهم عيناه ليتمنى امنية جميلة ثم ذهبوا يف نوم عميق، يف ال�سباح عندما ا�ستيقظ اجلميع وجد امين بجوار 
�سريره علبه كبرية من اللوان وجمموعة من الفر�س احلريرية واوراق بي�ساء ووردية لري�سم عليها لوحاته 
اجلميلة وباقة من الزهور تتمنى له كل اخلري .. اما ه�سام فقد وجد دراجة جميلة قوية تنتظر بجوار فرا�سه 
لها كر�سي جميل ويدان مزودتان بباقه من الزهور تتمنى له كل اخلري.. علياء اي�سا ا�ستيقظت مبت�سمة لتجد 
ف�ستانا جميال يحت�سن علبة كبرية نامت بداخلها جمموعة من العرائ�س التي حتبها تلب�س نف�س لون ف�ستانها 

وباقة من الورد تتمني لها كل اخلري، هلل اجلميع �سعداء واخذوا ينادون ب�سوت واحد ماما ماما. 
خرج اجلميع اإىل غرفة امهم وكال منهم يحمل يف يده باقة الورد ويتمنى لها كل اخلري وقالوا ماما ان ال�سنة 
اجلديدة جاءت وار�سلت لك هذه الزهار هدية اما نحن فلنا هدايانا ال�سغرية فانت لن ت�ستطيعي ان تركبي 
الدراجة او تر�سمي بالفر�ساه او تلعبي بالعرائ�س ف�سحكت الم وقالت كنت اعرف ذلك ويكفيني تلك الزهار 
وا�سكروا يل ال�سنة اجلديدة وقبل ان يذهبوا لهداياهم متني امين ان تاأتي ال�سنة اجلديدة كل يوم .. ف�سحكت 

الم وقالت وانا يكفيني ان تاأتي مرة واحدة فقط. 

اأعلنت الدكتورة يكاتريينا كازات�سكوفا، اأخ�سائية 
الأربعني  �سن  بعد  الكثريين  اأن  ال�سماء،  الغدد 
يبداأ وزنهم بالنمو، ب�سبب عاملني. فكيف ميكن 

مقاومة هذه التغريات ال�سلبية؟
لراديو  حديث  يف  الرو�سية،  الأخ�سائية  وت�سري 
"�سبوتنيك"، اإىل اأن �سبب زيادة الوزن بعد �سن 
م�ستوى  انخفا�س  عاملني:  اإىل  يعود  الأربعني 
ال��ه��رم��ون��ات اجلن�سية يف اجل�����س��م، وت��غ��ري منط 
الهرمونات  م�����س��ت��وى  "يبداأ  وت���ق���ول،  احل���ي���اة. 
وهذا  الأربعني،  �سن  بعد  بالنخفا�س  اجلن�سية 
لأن��ه على  ال���وزن.  ل��زي��ادة  الرئي�سي  ال�سبب  ه��و 
خلفية انخفا�س م�ستوى هذه الهرمونات تظهر 

الرغبة بتناول كمية اأكرب من الطعام، ما يوؤدي 
دهون  اإىل  الطاقة  فائ�س  حت��ول  اإىل  بالنتيجة 

ترتاكم يف اجل�سم".
وت�����س��ي��ف، وال�����س��ب��ب ال���ث���اين، ه���و من���ط احلياة 

الأكرث اعتدال من النمط ال�سابق.
انخفا�س  يف  ال���ث���اين  ال�����س��ب��ب  "يكمن  وت���ق���ول، 
الن�ساط البدين، حيث بعد �سن الأربعني نق�سي 
البدين  ن�ساطنا  ويقل  امل��ن��زل،  يف  الوقت  معظم 
اأق���ل من  اأن��ن��ا ن��ح��رق كمية  اأي  وت��ق��ل ح��رك��ت��ن��ا. 

الدهون املرتاكمة يف اجل�سم".
جميع  ذل���ك  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا  الأخ�����س��ائ��ي��ة  وتن�سح 
ب�سرورة  عاما   40 ع��ن  اأع��م��اره��م  تزيد  ال��ذي��ن 

مم��ار���س��ة ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���س��ي��ة اأك�����رث مم���ا يف 
الثالثني من العمر، وب�سورة دورية ومنتظمة، 
امل���رتاك���م���ة وتقوية  ال����ده����ون  اأج�����ل ح����رق  م���ن 

الوزن  زي��ادة  اإىل  فبالإ�سافة  الع�سالت. 
الع�سلية،  البنية  اجل�سم  يفقد 

اجل�سم  اأن  ث��ب��ت  ح��ي��ث 
بعد الأربعني من العمر 

ي����ف����ق����د لأ������س�����ب�����اب 
جية  لو ف�سيو
واحدا باملئة من 
الع�سلية  البنية 

�سنويا.

ملاذا يزداد الوزن ب�سرعة بعد �سن االأربعني؟

زيندايا خالل ح�سورها حفل HBO Emmy's 2022 يف وي�ست هوليود، كاليفورنيا. )ا ف ب(


