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بارقة اأمل تب�ضر بعالج مع�ضلة البدانة
ك�سفت در��سة طبية حديثة عن وجود نوعني من �ل�سمنة، و�سط �آمال 
بان ت�ساعد هذه �خلال�سات على ت�سخي�ص �أدق و�أ�سرع لال�سطر�بات 

�ل�سحية �ملرتبطة بزيادة �لوزن.
وبح�سب �لدر��سة �ملن�سورة يف �سحيفة "نيت�سر ميتابوليزم" �ملخت�سة 
ت�سم  و��سعة  عينة  بيانات  على  �عتمدو�  �لباحثني  ف��اإن  �ل�سحة،  يف 

�لتو�ئم. من   153
عملية  يف  �أن���و�ع  �أرب��ع��ة  وج��ود  �لباحثون  ر�سد  �ل��در����س��ة،  م�ستهل  يف 
كتلة  موؤ�سر  على  �ل�"metabolism" توؤثر  �أو  �لغذ�ئي  �لتمثيل 
�جل�سم، �ثنتان تزيد�ن �حتمال �ل�سمنة، و�أخريان ترتبطان بالنحافة. 
فئر�ن  و�سط  �ملخترب،  يف  جتربة  �أج��ري��ت  �لنتائج،  ه��ذه  من  وللتاأكد 
�لكمية  تاأكل  كانت  كما  نف�سه،  �لو�سط  يف  ون�ساأت  جينيا،  متطابقة 

نف�سها من �لطعام.
و�أظهرت �لنتائج �أن �ل�سمنة ال تتاأثر فقط بعو�مل �لتغذية و�ملحيط 
فوق  "�لعالمة  عليه  �أط��ل��ق  �آخ���ر  تف�سري  ثمة  ب��ل  �ل��ور�ث��ة،  وع��و�م��ل 
�جلينية". و�ملق�سود بهذه �لعالمة فوق �جلينية، هو تلك �لتعديالت 
غري �مل�سفرة �لتي تطر�أ على جزيئات �حلم�ص �لنووي، فيتغري �لنحو 

�لذي تتم به قر�ءة �جلينات.
وهذ� �لعامل "فوق – �جليني" هو �لذي يجعل �لتو�ئم غري متطابقني 

يف �أحيان كثرية، كما �أنه يجعل �ل�سمنة تنق�سم �إىل �أكرث من نوع.
حيث  �ل�سمنة،  من  نوعني  �لباحثون  وجد  �لدر��سة،  هذه  خ�سم  ويف 
زيادة  �سماتها  وم���ن  جينية"،   - "فوق  ع��الم��ة  ع��ن  ن��اج��م��ة  �الأوىل 
�الل��ت��ه��اب يف �جل�سم،  �إ����س���ار�ت  وك���رثة  �ل��ده��ون،  و�رت��ف��اع  �لع�سالت 
بالتوقيع فوق  ُو�سف  ما  لكن  �الأن�سولني،  �رتفاع م�ستوى  �إىل جانب 

�جليني يف هذ� �لنوع يكون قويا.

درا�ضة: القهوة ال�ضباحية تطيل العمر
�ل��ق��ه��وة فور  ���س��رب  �الن��ت��ظ��ام يف  �إىل  در�����س���ة جل��ام��ع��ة �سينية  دع���ت 
�ملبكرة،  �ل��وف��اة  ح��االت  من  �حلماية  يف  �لفعال  ل��دوره��ا  �ال�ستيقاظ، 
�لناجتة عن بع�ص �الأمر��ص.. فما عالقة �سرب �لقهوة بالعمر �ملديد 

و�ل�سحة �ل�سليمة؟.
لي�ص  �ل�سباحي،  ت��ردد حلظة عن �حل�سول على فنجان قهوتك  ال 
بهدف �أن ت�سحو وتبتعد عن �لرنح فح�سب، بل لدرء خطر �ل�سحي 
عنك �ملهددة بالوفاة. هذ� ما تن�سح به در��سة جديدة تابعة جلامعة 
�لذين  �الأ���س��خ��ا���ص  �أن  �أف����ادت  �ل��ت��ي  �ل�سينية،  م��ي��دي��ك��ال  ���س��اوث��رون 
ي�سربون كميات معتدلة من �لقهوة، �ملحالة �أو غري �ملحالة، تنخف�ص 
لديهم ن�سبة �لوفاة �لناجتة عن �أمر��ص خمتلفة، يف �إ�سارة منهم �إىل 

فو�ئد �لقهوة �ل�سحية.
وقد وجدت �لدر��سة �أن �الأ�سخا�ص �لذين ي�سربون �لقهوة غرَي �ملحالة 
16 و21 يف �ملئة، فيما  �أقل عر�سة للوفاة بن�سبة ت��ر�وح بني  كانو� 
�لقهوة �ملحالة �نخف�ست  �لذين ي�سربون  �الأ�سخا�ص  �أن  �إىل  خل�ست 
�لوفاة لديهم بن�سبة تر�وحت من 29 �إىل 31 يف �ملئة، وذلك مقارنة 
مبن ال ي�سربون �لقهوة على �الإطالق. وي�سري �لباحثون �إىل �أن نتائج 
�لدر��سة ال تعني �أنه ميكن لالإن�سان �العتماد على �سرب �لقهوة فقط 
حتى يح�سل على عمر مديد خال من �الأمر��ص، بل هي عامل من 

�لعو�مل �لكثرية �لتي ت�ساعد يف حتقيق ذلك.

ق�ضط من النوم يف الف�ضل لك�ضر اليوم الدرا�ضي
هل تعاين مع طفلك من �أجل �إيقاظه للمدر�سة كل �سباح؟ بالتاأكيد 
مي��ر �مل��الي��ني ح���ول �ل��ع��امل ب��ه��ذه �ل��ت��ج��رب��ة وي�����س��ك��ون ع���دم ح�سول 

�أطفالهم على ما يكفيهم من �لنوم.
لكن مع دخول �لعام �لدر��سي �جلديد، بد�أت مد�ر�ص �سينية �ال�ستعانة 

مبقاعد قابلة للتحول �إىل �أ�سّرة.
وت�����س��م��ح �ل��ت��ج��رب��ة ل��ل��ط��الب ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ق��ي��ل��ول��ة يف ف�سولهم 
�ل�سينية  "�ل�سعب"  �سحيفة  ن�سرتها  ل�سور  وف��ق��ا  �ل��ظ��ه��رية،  وق��ت 

�حلكومية.
كينهو�نغد�و  مبدينة  مدر�سة  يف  �لتقطت  �ل�سور  �إن  �مل�سدر  وق��ال 

�لتابعة ملقاطعة خيبي �سمال �سرقي �ل�سني.
معهم،  �خلا�سة  وو�سائدهم  �أغطيتهم  �إح�سار  �لطالب  على  ويتعني 

من �أجل �ال�ستمتاع بق�سط من �لر�حة و�سط �ليوم �لدر��سي.
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كيف جننب اأنف�ضنا ال�ضراعات 
مع ال�ضخ�ضيات املوؤذية؟

لالأفر�د،  و�النفعالية  �جل�سدية  �ل�سحة  �ل�سر�عات  عن  �البتعاد  يح�ّسن 
ن�����س��ره موقع   �ل����ذي  �ل��ت��ق��ري��ر  . وق����ال  ت��ق��ري��ر متخ�س�ص  �أف�����اد  م���ا  وف���ق 
مرهقون  �الأ�سخا�ص  بع�ص  �إن   ،“espritsciencemetaphysiques”
قدر�تهم  تقليل  ع��ل��ى  يعملو�  �أن��ه��م  ك��م��ا  �الآخ���ري���ن،  ط��اق��ات  وي�ستنزفون 

�لعاطفية و�النفعالية.
وقدم �لتقرير ن�سائح ب�ساأن �البتعاد عن هوؤالء �الأ�سخا�ص، وعدم �ل�سماح 

لهم بالتاأثري على �سلوكنا.
و�أ�ساف �أنه ”�إذ� كان يف حياتك �سخ�ص ما ي�سيء �إليك ويوؤذيك، ميكنك �أن 

تلعب معه بحذر و�أن حتد�ص وتتوقع معاملته معك“.
�سوف  نو�ياك  �أو  �أفعالك  ردود  �أن  تعلم  �سوف  و�لتوقع  ”باحلد�ص  وتابع: 

ت�سبح �أكرث قابلية للتنبوؤ بها“.
ويف ه��ذ� �ل�سدد ي��ج��در �إب���ر�ز م��ا ذك��رن��اه �أع���اله، وه��و �أن���ه رمب��ا ال يرغب 
�الأ�سخا�ص من حولنا يف خلق بيئة �سيئة لكنهم ال يعرفون كيف يرتبطون 

ويتعاي�سون ويتفاعلون مع ببيئة �الآخرين بطريقة خمتلفة.
مبعنى �آخر توقف عن تقييم ما يفعله هوؤالء �الأ�سخا�ص وركز على �مل�ساكل 
للنمو وهكذ�  �لفر�ص  �ملزيد من  �سيكون لديك  �لتي يخلقونها لك، هكذ� 

�ستتوقف عن تقوي�ص قوتك و�حر�مك لذ�تك.
�لتوقعات، على ح��د و�سف  م��ع  �إىل توخي �حل��ذر  �الأ���س��ب��اب نحتاج  ول��ه��ذه 
عاجزون  �أننا  لدرجة  �الآخ��ري��ن  من  �لكثري  نتوقع  ”�إننا  وق��ال:  �لتقرير. 
على قبول �لو�قع كما هو، فهذ� ي�سبب �الأوهام و�الإحباط وخيبة �الأمل، ما 

يغذي جّو� من �الختناق و�سعوبة �لتنف�ص“.

عار�ض �ضائع مل�ضابي 
كورونا من املطعمني

�ل�سائعة  �الأع��ر����ص  �أن  �ملعروف  بات من 
�لتعب  ت�سمل  بكوفيد19-  ل��الإ���س��اب��ة 
هناك  �أن  �إال  و�ل�سد�ع،  �حللق  و�لتهاب 
�مل�سابني  ل��دى  �سجل  عاما  �آخ��ر  عار�سا 
�للقاحات  ع��ل��ى  ب��ك��ورون��ا مم��ن ح�����س��ل��و� 
�لتي  �لبيانات  و�أ���س��ارت  للوباء.  �مل�سادة 
 ZOE Health م�������س���روع  ج��م��ع��ه��ا 
�الإ�سهال  �أن  �إىل  �لربيطاين،   Study
ي��ع��ت��رب م��ن �الأع���ر�����ص �ل�����س��ائ��ع��ة ملر�ص 
كوفيد19- لدى �لربيطانيني �مل�سابني 
و�أظهرت  تطعيمهم.  مت  �ل��ذي��ن  م��ن  ب��ه 
�الأ�سخا�ص  ع���دد  يف  �رت��ف��اع��ا  �ل��ب��ي��ان��ات 
�لعار�ص يف يناير  �أبلغو� عن هذ�  �لذين 
2022، و�أن بع�سا من ذلك كان مرتبطا 
�مل�سروع  و�أو���س��ح  "�أوميكرون".  مبتغري 
�الإ�سابة بكورونا تر�فق يف كثري من  �أن 
�حل����االت م��ع ظ��ه��ور ج��ر�ث��ي��م يف �ملعدة، 
"�إندبندنت"  �سحيفة  ن��ق��ل��ت  ح�سبما 
�ل���ربي���ط���ان���ي���ة. ووف������ق �ل���ق���ائ���م���ني على 
يكون  �أن  �الإ���س��ه��ال ميكن  ف���اإن  �مل�����س��روع 
من �الأعر��ص �ملبكرة للفريو�ص �لتاجي، 
�الإ�سابة  من  �الأول  �ليوم  يف  يبد�أ  حيث 

ويزد�د �سوء على مد�ر �الأ�سبوع.

ملاذا تظهر لدى البع�ض بقع بي�ضاء 
عنيدة على اأ�ضنانهم وال تختفي اأبدا؟ �ص 23

الفراولة
جامعة  يف  م���ن�������س���ور  ب���ح���ث  ب��ح�����س��ب   •
�لفر�ولة  يف  م��رك��ب��ا  ف�����اإن   ،RUSH
ي�سمى بيالرجونيدين، مفيد جد� ل�سحة 
�لدماغ، حيث �أنه يرتبط بتقليل بروتينات 
تاو، �لتي تعترب و�حدة من �ل�سمات �ملميزة 

ملر�ص �لزهامير.
لتحديد  �الأدل��ة  من  يكفي  ما  اليوجد   •
�ل�سخ�ص  ي��ح��ت��اج  �ل���ت���ي  �ل���ف���ر�ول���ة  ع����دد 
ولكن  ل��ل��دم��اغ،  ف��ائ��دة  لتحقيق  لتناولها 
على �الأرج��ح فاإن تناول ن�سف كوب يوميا 

من �لفاكهة �حللوة، �أمر جيد للغاية.

العد�س الأ�سود
جملة  يف  ُن���������س����رت  در��������س������ة  وج��������دت   •
�لذين  �لبالغني  �أن   "Neurology"
يقل عن ن�سف ح�سة من  ما ال  يتناولون 
�لفالفونويد  مبركبات  �لغنية  �الأط��ع��م��ة 
�ل��ن��ب��ات��ي��ة ك���ل ي����وم ت��ق��ل ل��دي��ه��م خماطر 

�لتدهور �ملعريف بن�سبة 20 باملئة.
جميع  م��ث��ل  �الأ������س�����ود،  �ل���ع���د����ص  ي��ع��د   •
لالألياف  مم���ت���از�  م�������س���در�  �ل��ب��ق��ول��ي��ات، 
�إىل  تناولها  نق�ص  ي���وؤدي  �لتي  �لغذ�ئية، 
�لطويل  �مل��دى  على  �مل��خ  وظائف  تعري�ص 

للخطر.

البي�س
حتديد�  �أك����رث  وب�����س��ك��ل  �ل��ب��ي�����ص،  • ي��ع��د 
�أغ���ن���ى م�����س��در للكولني  �ل��ب��ي�����ص،  ���س��ف��ار 
من  خ��ا���س��ة  لفئة  ب��ن��اء  لبنة  يعترب  �ل���ذي 
�لفو�سفوليبيد�ت موجودة  �لدهون ت�سمى 

يف �أغ�سية �خلاليا.
باحتو�ءه  �لثانية  �ملرتبة  �لبي�ص  • يحتل 
توفر  حيث  �لبقر،  كبد  بعد  �لكولني  على 
ب��امل��ئ��ة من   30 ح���و�يل  �ل���و�ح���دة  �لبي�سة 
�لذي  �لكولني  م��ن  �ليومية  �الحتياجات 

يفيد �لدماغ.

ال�سبانخ
على  خ��ا���ص  ب�سكل  �ل�����س��ب��ان��خ  ي��ح��ت��وي   •
ن�����س��ب��ة ع���ال���ي���ة م����ن م�������س���اد�ت �الأك�������س���دة 

بيتا  ذل��ك  يف  مبا  �لكاروتينية، 
كاروتني و�للوتني.

�إح�������������دى  وج����������������دت   •
�مل�ساركني  �أن  �لدر��سات 

�لعمر  م��ن��ت�����س��ف  يف 
�ل���������ذي���������ن ل����دي����ه����م 

�أعلى  م�������س���ت���وي���ات 
م����������ن �ل������ل������وت������ني 
��ستجابات  لديهم 

�أكرث  كانت  ع�سبية 
م�����س��او�ة م��ع �الأف���ر�د 

�الأ�سغر �سنا.
�لكاروتينات  ت�����س��اع��د   •
�ل�سفر�ء  �ل�سبغات  وه��ي 
و�ل���ربت���ق���ال���ي���ة و�حل���م���ر�ء 

�لفو�كه  م��ن  �لعديد  يف  �مل��وج��ودة 
و�خل�������س���رو�ت �مل�����س��ادة ل��الأك�����س��دة يف درء 
�مل���ت�������س���ارع خلاليا  �ل���ت���اأك�������س���دي  �ل�������س���رر 

�لدماغ.

فول ال�سويا
فقط  مفيد�  لي�ص  �لربوتني  تناول  �إن   •
�لدهون،  �ل��ع�����س��الت �خل��ال��ي��ة م��ن  ل��ب��ن��اء 
لتاأخري  �أي�����س��ا ط��ري��ق��ة حم��ت��م��ل��ة  ول��ك��ن��ه 

تدهور �لدماغ و�إبطاء ظهور �خلرف.
�لذين  �ل��ب��ال��غ��ني  و�ل��ن�����س��اء  �ل����رج����ال   •
مقارنة  �ل����ربوت����ني  م���ن  �مل���زي���د  ت���ن���اول���و� 
�سنو�ت  ع��دة  م��دى  ب��ال��ك��رب��وه��ي��در�ت على 
�الأد�ء  يف  �أق�������ل  ع����الم����ات  م����ن  ي����ع����ان����ون 

�الإدر�كي �ملردد.
�لكامل،  �ل�����س��وي��ا  ف����ول  ن��ق��ع  مي��ك��ن��ك   •
جتهيزه  يتم  ثم  ليتخمر،  وتركه  وطهيه، 
تناولها  ���س��ي��ع��ط��ي��ك  ف���ط���رية،  ���س��ك��ل  ع��ل��ى 
�ل��ربوت��ي��ن��ات �لالزمة  ك��اف��ي��ة م���ن  ح�����س��ة 

ل�سحة �خلاليا.

الأفوكادو
جملة  يف  م���ن�������س���ورة  در������س����ة  وج������دت   •
�لذين  �الأ�سخا�ص  �أن   "Nutrients"
�أ�سهر   6 مل���دة  ي��وم��ي��ا  ت��ن��اول��و� �الأف����وك����ادو 
وكفاءة  �ل���ذ�ك���رة  يف  ك��ب��ري  حت�سن  ���س��ه��دو� 

حل �مل�سكالت.
�مل����ح����ق����ق����ون  ع����������ز�   •

�مل�ستويات  �إىل  �ل��ف��ائ��دة 
بيولوجيا  �ملتاحة  �لعالية 

م��ن م����ادة �ل��ل��وت��ني �مل�����س��ادة ل��الأك�����س��دة يف 
�لفاكهة �لكرميية.

• �الأفوكادو غني �أي�سا بالعنا�سر �الأخرى 
م��ث��ل �ل���ده���ون �الأح����ادي����ة غ���ري �مل�����س��ب��ع��ة ، 
ميكن  �لتي  و�الأل��ي��اف   ، �لفوليك  وحم�ص 

�أن متنع عقلك من �ل�سيخوخة.

املات�سا
�ل�ساي  ن���ب���ات  م����ن  م�����س��ت��ق��ة  �مل���ات�������س���ا   •
�لظل  يف  �مل��زروع��ة  �الأور�ق  م��ن  م�سنوعة 

و�لتي يتم طحنها �إىل م�سحوق ناعم.
�لغذ�ئية  �ل���ع���ن���ا����س���ر  ع���ل���ى  حت���ت���وي   •
�لدماغ،  حتمي  �لتي  �الأك�����س��دة  وم�����س��اد�ت 

مبا يف ذلك �لفالفونويد و�لفينوالت.
حم�سا  و�ملات�سا  �الأخ�سر  �ل�ساي  يوفر   •
 ،  L-theanine ي�سمى  ف��ري��د�  �أمينيا 
و�لذي قد يرتبط عند تناول كميات �أكرب 
ذلك  يف  مب��ا   ، �ملعرفية  بالتح�سينات  منه 

�الأد�ء �الأف�سل يف مهام �لذ�كرة.

ال�سردين املعلب
م�سادر  �أف�����س��ل  م���ن  �ل�����س��ردي��ن  ي��ع��د   •

ت�سري  �لتي  �لدهنية،   3 �أوميغا  �أحما�ص 
�إبطاء  يف  ت�ساعد  �أنها  �إىل  �الأب��ح��اث  بع�ص 

�لتدهور �ملعريف �ملرتبط بالعمر.
جملة  يف  م���ن�������س���ور  حت���ق���ي���ق  وج�������د   •
 6587 ف��ي��ه  ���س��ارك   "Nutrients"
�الأ�سماك،  ����س��ت��ه��الك  �أن  ب��ال��غ��ا  ���س��خ�����س��ا 
وتناول  و�ل�سلمون،  �ل�سردين  ذل��ك  يف  مبا 
م���ن م�سادر  �مل��ع��ت��دل��ة   3 �أوم���ي���غ���ا  ده�����ون 
�نت�سار  بانخفا�ص  مرتبطا  ك��ان  ب��ح��ري��ة، 

�أعر��ص �الكتئاب.
جي  ب���وين  �ل��ن��ف�����س��ي��ة  �ل��ط��ب��ي��ب��ة  • ت��ق��ول 
�أدمغتنا  يف  �خل���الي���ا  "جدر�ن  ك���اب���الن: 
�أوميغا  تتطلب دهونا �سحية، مبا يف ذلك 
م�سيفة:  �الأمثل"،  �لنحو  على  لتعمل   ،3
�ملثالية  �ل��ك��م��ي��ة  �الآن  ح��ت��ى  ن��ع��رف  "ال 
ل�سحة  �ل��الزم��ة  �لبحرية  �مل���اأك���والت  م��ن 
يتمثل  جيد  �ق���ر�ح  هناك  ولكن  �ل��دم��اغ، 
�لدهنية  �الأ�سماك  من  ح�ستني  تناول  يف 

يف �الأ�سبوع".
جيد  م���������س����در  �مل����ع����ل����ب  �ل���������س����ردي����ن   •
ح�سة  ت��وف��ر  حيث  �أي�����س��ا،  د"  ل�"فيتامني 
 24 �أو  "100 جر�م" 193 وحدة دولية 

باملئة من �لقيمة �ليومية �لالزمة.

معهد بلغة 
االإ�ضارة يف اأربيل 

الأ�ضحاب الهمم
ي�����س��م م��ع��ه��د ل��ل�����س��م و�ل���ب���ك���م، يف 
طالب  مئتي  نحو  �أرب��ي��ل،  مدينة 
�لفئات  خُم���ت���ل���ف  م����ن  وط����ال����ب����ة 
درو�ساً  ي��ت��ل��ق��ون  ح��ي��ث  �ل��ع��م��ري��ة، 
��ستخد�م  وك���ي���ف���ي���ة  �ل����ل����غ����ات  يف 
م�ستقبال  مل�ساعدتهم  �لكمبيوتر، 
مبا  �لعمل  �سوق  يف  �الندماج  على 

يتنا�سب وقدر�تهم.
منذ تاأ�سي�سه قبل 42 عاماً، �سمي 
لل�سم  �خلا�ص  باملعهد  �ملكان  ه��ذ� 
مناهجه  الختالف  نظر�ً  و�لبكم، 
�ملتبعة  �ملناهج  عن  كلياً،  �لدر��سية 
تالمذته  �أم��ا  �ملاألوفة،  �ملد�ر�ص  يف 
وط���ل���ب���ت���ه ف�����ت�����ر�وح �أع����م����اره����م، 
�ل���ث���ام���ن���ة و�خل���ام�������س���ة ع�سر  ب����ني 
�للغات  درو���س��اً، يف  ويتلقون  ع��ام��اً، 
و�الإجنليزية  و�ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ك��ردي��ة 

و�لريا�سيات بلغة �الإ�سارة.
مدر�سة  ع������وال  ������س�����وز�ن  وق����ال����ت 
ل�"�سكاي  �الإجن����ل����ي����زي����ة  �ل���ل���غ���ة 
�أو�ج���ه  ���س��ك  "بال  عربية":  ن��ي��وز 
هوؤالء  تعليم  يف  ك��ب��رية  م�ساعب 
�لطلبة، يف تعليمهم �أ�س�ص وقو�عد 
ن�ستعني  لذلك  �الإجنليزية،  �للغة 
ل�سرح  �ل��ت��و���س��ي��ح��ي��ة،  ب���ال���ر����س���وم 
�ل��ك��ل��م��ات و�جل���م���ل، بلغة  م���ع���اين 
للمدر�ص  ي��ن��ب��غ��ي  �ل���ت���ي  �الإ�����س����ارة 
�إتقانها، كي يو�سل �ملعلومة �إليهم 
قدرتهم  و�أم���ا  �سحيح،  نحو  على 
على ��ستيعاب �لدرو�ص فهي جيدة 

جد�ً".
ول��ئ��ن ك����ان �ل�����س��م��ت �ل���ت���ام، �سيد 
�مل��وق��ف يف ق��اع��ات �ل��در����س��ة، يغدو 
ت��ع��ل��ي��م ه��������وؤالء �ل���ط���ل���ب���ة درو�������ص 
��ستخد�م �حلا�سوب، �أقل عناًء على 
مدر�سيهم، رغم �لظروف �ملعي�سية 
من  للكثري  �لع�سيبة  و�لنف�سية 
قالت  ح���ي���ث  �ل���ت���الم���ي���ذ،  ه�������وؤالء 
�جتماعية  باحثة  حم��م��د،  ف��وزي��ة 
�ملعهد  ه��ذ�  يف  يدر�سون  "�لطلبة 
9 �سنو�ت، �أي مرحلتي �البتد�ئية 
و�مل��ت��و���س��ط��ة، وي���ت���م ق���ب���ول جميع 
و�لبكم،  �ل�سم  من  يعانون  �لذين 
دون �سن �لثانية ع�سرة، مبن فيهم 
�لذين يعانون من مر�ص �لتوحد، 
و�لرعاية  �لتعليم  �أ�ساليب  ولكن 
�لعديد  ت�ساعد  �لدقيقة،  �لنف�سية 
م��ن��ه��م ع��ل��ى �ج���ت���ي���از �ل��ك��ث��ري من 
تو�جههم،  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل�����س��ع��اب 

حتى د�خل �أ�سرهم".

و�ضفة �ضحرية ل�ضحة الدماغ.. 
عنها غنى  ال  اأغذية   8

تظهر الأبحاث اأن العديد من العادات ميكن اأن تقلل من خطر الإ�سابة باأمرا�س مثل 
اخلرف، مبا يف ذلك النتباه اإىل الروتني الغذائي اليومي.

وحتتوي بع�س الأطعمة على مركبات ت�ساعد يف احلفاظ على اأداء عقلك ب�سكل 
لتعزيز  الالزمة  التغذية  من  اأي  اإىل  الآخر  البع�س  يفتقر  بينما  جيد، 

ال�سحة العقلية.
اأن ت�ساعد يف حت�سني  وقد تنده�س من بع�س الأطعمة التي ميكن 
حالتك الذهنية، والتي يجب اإ�سافتها حتما اإىل نظامك الغذائي، 

بح�سب ما يقول موقع "everydayhealth"، ال�سحي. 

يوؤثر �سكري �حلمل على ما بني %2 و%10 من �حلو�مل، ويحدث عندما 
�أو  �أثناء �حلمل،  �الأن�سولني  يكفي من هرمون  ما  �إنتاج  ي�ستطيع �جل�سم  ال 

عندما جتعل هرمونات �حلمل �جل�سم مقاوماً لعمل �الأن�سولني.
ب�سكل  بالعط�ص  و�ل�سعور  و�لغثيان،  �لتعب،  �سكري �حلمل:  �أعر��ص  وت�سمل 
�لروؤية،  و�سوح  وعدم  �ملتكررة،  �ملثانة  و�لتهابات  �لتبول،  ع��ادي، وكرثة  غري 

و�كت�ساف وجود �سكر يف �لبول عن طريق �لفح�ص.
من  �لطبق  ن�سف  �حل��ام��ل  مت��الأ  ب��اأن  �الأمريكية  �ل�سكري  جمعية  وتو�سي 
و�لربع  �ل��ده��ون،  من  �خل��ايل  بالربوتني  وربعه  �لن�سوية،  غري  �خل�سرو�ت 
�أو �خل�سرو�ت  �ل��ك��ام��ل��ة  م��ث��ل �حل��ب��وب  �مل��ع��ق��دة  ب��ال��ك��رب��وه��ي��در�ت  �الأخ����ري 

�لن�سوية.
وتت�سمن ق��ائ��م��ة �خل�����س��ار غ��ري �ل��ن�����س��وي��ة: �ل��ف��ل��ف��ل، و�ل�����س��ب��ان��خ، و�جل����زر، 
و�ل�سلطة  و�لكو�سا،  و�لفطر،  و�خليار،  و�لهليون،  و�لقرنبيط،  و�لربوكلي، 

�خل�سر�ء، و�لباذجنان، و�لكرف�ص.
�لدجاج من دون جلد،  �لدهون فيت�سمن: �سدر  �لربوتني �خل��ايل من  �أم��ا 
و�للحوم  و�لتونة،  �ل�سلمون  وخا�سة  و�الأ�سماك  و�لبي�ص،  �لرومى،  و�لديك 
�حل��م��ر�ء �خلالية م��ن �ل��ده��ون، و�ل��ف��ول، و�ل��ع��د���ص، و�حل��ّم�����ص، و�ملك�سر�ت، 
وزبدة �لفول �ل�سود�ين �أو زبدة �ملك�سر�ت، و�لتوفو، ومنتجات �الألبان و�حلليب 

�خلالية من �لد�سم �أو قليلة �لد�سم.

اإر�ضادات التغذية 
ل�ضكري احلمل
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�ش�ؤون حملية

برعاية وح�سور �سامل بن ركا�س

تكرمي كوكبة من االأمهات املتطوعات يف مدينة العني
اإ�ضادة بدوراأم االإمارات يف اإعطاء املراأة االإماراتية الدور الريادي والتعليمي  للم�ضاهمة يف م�ضرية الوطن 

تطوير م�سرتك ل�سيارة تعمل بالطاقة ال�سم�سية

تعاون يف البحث والتطوير التقني بني جممع ال�ضارقة لالبتكار وجامعة جون فون نيومان الهنغارية
بحوث م�ضرتكة للهيدروجني كم�ضدر بديل للطاقة وتقنيات الليزر والروبوتات وفر�ض االبتكار ملدن ذكية

•• العني - الفجر

�لتطوعي   لعطائك"  "�سكر�ً  ف��ري��ق  ك���رم 
مدينة  يف  �ملتطوعات  �الأم��ه��ات  من  كوكبة 
و�لعمل  �لعطاء  لدورهن يف  تقدير�ً  �لعني 
�ل��ت��ط��وع��ي، وذل�����ك  ���س��م��ن م���ب���ادرة "بناة 
�ل�سيخ  وح�سور  برعاية  وذل��ك  �الأجيال" 
ع�سو  �لعامري،  ركا�ص  بن  �سامل  �لدكتور 
�مل��ج��ل�����ص �ل��وط��ن��ي �الحت�����ادي ���س��اب��ق��اً، كما 
ح�سر �حلفل �لذي �أقيم على م�سرح مكتبة 
ز�ي���د �مل��رك��زي��ة �أ���س��م��اء ب��ن��ت م��ان��ع �لعتيبة 
وحممد خمي�ص �لكعبي مدير عام جمعية 
�ل�سالمي  خ��ال��د  ود.  لل�سرطان  �الإم����ار�ت 
�أ����س���ح���اب  ذوي  �ه�������ايل  ج���م���ع���ي���ة  م����دي����ر 
�ل��ه��م��م و�مل��ه��ن��د���ص ���س��ي��ف �ل��رح��م��ن �أمري 
وح�سني  لعطائك"  "�سكر�ً  ف��ري��ق  رئ��ي�����ص 
وع��دد من  ز�ي��د  �إد�رة مكتبة  �جلنيبي من 
و�الأمهات  و�ملتطوعني  �ل�سخ�سيات  ك��ب��ار 

جميلة  �الإعالمية  �حلفل  وقدم  �ملكرمات، 
ول��ي��د �حلمريي.   و�الإع���الم���ي  �إ���س��م��اع��ي��ل 
يف  ركا�ص  بن  �سامل  �لدكتور  �ل�سيخ  و�أ�ساد 
ل�سمو  �لكبري  بالدور  �حلفل  خالل  كلمته 

�ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة �الحتاد 
�مل��ج��ل�����ص �الأعلى  �ل���ع���ام رئ��ي�����س��ة  �ل��ن�����س��ائ��ي 
�الأعلى  �ل��رئ��ي�����س��ة  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة 
�الإمار�ت"  "�أم  �الأ���س��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�س�سة 

وتوجيهات �لقيادة �لر�سيدة يف �إعطاء �ملر�أة 
�الإمار�تية كامل �لدور �لريادي و�لتعليمي  
م�سرية  ويف  �لتنمية  ب��ج��ه��ود  للم�ساهمة 

�لوطن �لغايل يف كافة �ملجاالت.

و�أ�سار �إىل �إن هذه �ملبادرة يف تكرمي �الأمهات 
�لتي تتز�من مع يوم �لتطوع �لعربي، هي 
�لتي  و�الإي��ج��اب��ي��ة  �ملثمرة  �مل��ب��ادر�ت  �سمن 
لعطائك" لتكرمي  "�سكر�ً  فريق  بها  يقوم 
�الإن�ساين،  �لعطاء  يف  ومتيزهن  �الأم��ه��ات 
ودوره����ن �ل��ف��اع��ل و�مل��وؤث��ر يف ب��ن��اء �الأ�سرة 

و�ملجتمع. 
معترب�ً  �ل��ك��ع��ب��ي  خمي�ص  حم��م��د  وحت���دث 
�لتطوعي هو �سكر لكل من  �لعمل  �أن يوم 
�أع��ط��ى م��ن جهده ووق��ت��ه يف �سبيل خدمة 
تكرمي  �أن  م���ع���ت���رب�ً  و�ل����وط����ن.  �مل��ج��ت��م��ع 
ت���ق���دي���ر وع����رف����ان جلهود  �الأم�����ه�����ات ه����و 
ثقافة  لغر�ص  ودوره���ن  منهن،  �ملتطوعات 

�لتطوع يف �الأبناء وم�سرية �الأجيال.
�أ���س��م��اء بنت م��ان��ع �لعتيبة  ب��دوره��ا، ق��ال��ت 
و�لوفاء  �لتقدير  متثل  �مل���ب���ادرة،  ه��ذه  �أن 
ل���الأم���ه���ات وع��ط��ائ��ه��ن وه����و ي��ك��ر���ص قيم 

�ملجتمع �الإمار�تي �الأ�سيلة.

•• ال�شارقة - الفجر

وق���������ع جم�����م�����ع �ل�����������س�����ارق�����ة ل�����الأب�����ح�����اث 
 SRTIP و�الب����ت����ك����ار   و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لهنغارية  ن��ي��وم��ان  ف���ون  ج���ون  وج��ام��ع��ة 
يف  �مل��ت��ب��ادل  للتعاون  �تفاقية    JvNU

�لبحث �لعلمي و�لتكنولوجيا �ملتقدمة.
�ملحمودي  ح�سني  م��ن  ك��ل  �التفاقية  وق��ع 
للبحوث  �ل�سارقة  ملجمع  �لتنفيذي  �ملدير 
و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا و�الب�����ت�����ك�����ار ون�����ورب�����رت 
���س��ي��زم��ادي��ا رئ��ي�����ص م��وؤ���س�����س��ة ج����ون فون 
رئي�ص  فولوب  تاما�ص  و�لدكتور  نيومان، 
ج��ام��ع��ة ج���ون ف���ون ن��ي��وم��ان. وت��وف��ر هذه 
�ملجرية  للجامعة  كبرية  فر�سة  �ل�سر�كة 
�أحدث  لتقدمي  لالبتكار  �ل�سارقة  وجممع 
�ملتبادلة  �لعلمية  و�الب��ت��ك��ار�ت  �الإجن����از�ت 
مدينة  يف  دويل  علمي  ت��ع��اون  و��ست�سافة 

ك�سكيميت حيث تقع �جلامعة. وتاأتي هذه 
�التفاقية يف �أعقاب زيارة قام بها وفد من 
جممع �ل�سارقة لالبتكار �إىل جامعة جون 
�لتعليم  ج��ودة  على  للتعرف  نيومان  ف��ون 
و�لتطوير  �ل��ب��ح��ث  �آل���ي���ة  ع��ل��ى  و�الط�����الع 

و�آخر �ملنجز�ت و�البتكار�ت �حلديثة.
مبقر  توقيعها  مت  �لتي  لالتفاقية  ووف��ًق��ا 
�لطرفني  �سيد�سن   ، �ل�����س��ارق��ة  يف  �ملجمع 
�لوعي  لزيادة  م�سركة  ترويجية  �أن�سطة 
بامل�ساريع �لرئي�سية �لتي �سيتم �لعمل عليها 
من خالل ندو�ت عرب �الإنرنت وموؤمتر�ت 
�حلديثة  �ل�سناعية  �لقطاعات  ت�ستهدف 
و�القت�سادية يف �الإمار�ت ومنطقة �ل�سرق 
�لثنائية  �التفاقية  هذه  وتعترب  �الأو���س��ط. 
فر�سة مثالية خللق �لفر�ص لفتح م�ساريع 
ج��دي��دة حم���ددة و�إط����الق �أن�����س��ط��ة بحثية 
وت���ط���وي���ري���ة م�����س��رك��ة. وحت��ق��ي��ًق��ا لهذه 

نيومان  فون  جون  جامعة  �ستوفر  �لغاية، 
و�لطلبة  للخرب�ء  مهنية  تدريبية  ا  فر�سً
للبحوث  �ل�����س��ارق��ة  جممع  م��ن  �ملر�سحني 
�ل�سناعية  �ل�سركات  مب�ساركة  و�الب��ت��ك��ار 

�لعاملة يف مدينة ك�سكيميت.
كما مت حتديد جماالت �لتعاون �لرئي�سية 
بالهيدروجني  �خلا�ص  باالهتمام  متمثلة 
ك��م�����س��در ب��دي��ل ج��دي��د ل��ل��ط��اق��ة وه����ذ� ما 
�الأمريكية  �جل��ام��ع��ة  يف  عليه  �لعمل  يتم 
موؤخر�ً،  ع��ن��ه  �الإع�����الن  ومت  �ل�����س��ارق��ة  يف 
�خل�سر�ء  �مل��رك��ب��ات  ل��ت��ط��وي��ر  ب��اال���س��اف��ة 
�لنتائج  وت��و���س��ي��ع  �الأخ�������س���ر  و�الق��ت�����س��اد 
�ل��ع��ل��م��ي��ة يف ع���ل���وم وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �مل�����و�د 
وفر�ص  و�لروبوتات   ، �لليزر  وتكنولوجيا 

�البتكار ملدن "ذكية".
لهذ�  �الأوىل  �مل��ل��م��و���س��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  ك��ان��ت  و 
�ل���ت���ع���اون و����س���م���ن ج���ه���ود م�����س��رك��ة هي 

�ل�سم�سية  �ل�����س��ي��ارة  ط����ر�ز  ت��ط��وي��ر  �إع�����ادة 
 ،  Megalux Solar م��ي��ج��ال��وك�����ص  
جناًحا  �لتطوير  م�ساريع  �أك��رث  �أح��د  وه��و 
ن��ي��وم��ان يف مدينة  يف ج��ام��ع��ة ج���ون ف���ون 

ك�سكيميت.
�ملحمودي  قال ح�سني  �لتعاون  وح��ول هذ� 
للبحوث  �ل�سارقة  ملجمع  �لتنفيذي  �ملدير 
�لتعاون  ه��ذ�  �ن  و�الب��ت��ك��ار،  و�لتكنولوجيا 
يعك�ص حر�ص �ملجمع على دعم و�حت�سان 
و�لتطوير  �ل��ب��ح��ث  وم����ر�ك����ز  م��وؤ���س�����س��ات 
�ل��ع��امل وه���ذ� �الإجناز  م��ن خمتلف �رج���اء 
و�ل���ت���ع���اون م���ع ج��ام��ع��ة ج����ون ف����ون ياأتي 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ل���روؤي���ة  ت��رج��م��ة 
�لقا�سمي  حم��م��د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  �ل���دك���ت���ور 
�ل�����س��ارق��ة يف  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع�سو 
�ل��ق��ط��اع �الأكادميي  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ت��ط��وي��ر 
و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص و�ل�����س��رك��ات م��ن خالل 

م�����س��اري��ع ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��ح��ث��ي��ة ع��ل��ى �ر����ص 
�لو�قع، فمن �ملهم �ن يكون هنالك عالقة 
�سر�كة قوية بني �لهيئة �لقطاع �الأكادميي 
و�ل��ط��ل��ب��ة و�ل�����س��رك��ات �خل��ا���س��ة وم���ن هذه 
�لتي  �مل�ساريع  من  �لعديد  هنالك  �الأمثلة 
منازل  �إن�ساء  منها  �ملجمع  يف  تنفيذها  مت 
يف  �الأبعاد"  "ثالثية  �ل��ط��ب��اع��ة  ب��ت��ق��ن��ي��ة 
�ملجمع، ونطمح الإيجاد م�ساريع م�سابهة يف 
قطاع �ملو��سالت وقطاع �الت�ساالت، فنحن 
مالذ�  �ملجمع  ي��ك��ون  الأن  جاهدين  ن�سعى 
وللباحثني  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
و�الأكادمييني  �ل��ط��ل��ب��ة  م���ن  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن 
�لبحثية  و�مل��ر�ك��ز  م��ن خمتلف �جل��ام��ع��ات 
�لتي  �جلديدة  �لتقنيات  لتطوير  �لعاملية، 
تفيد �ل��ب�����س��ري��ة، ون��ح��ن و�ث��ق��ون ب���اأن هذ� 
�لتعاون �سيثمر عن �لعديد من �ل�سر�كات 

يف �لطرفني ".

الفريق الطبي اعتمد على فحو�سات 
الت�سوير بالرنني املغناطي�سي متعدد العوامل

م�ضت�ضفى توام ينجح يف ت�ضخي�ض وعالج حالة من 
�ضرطان الربو�ضتاتا با�ضتخدام تقنيات ت�ضخي�ضية جديدة

•• اأبوظبي- الفجر

�لتابعة ل�سركة  �ملن�ساآت �لطبية  �أحد  جنح �الأطباء يف م�ست�سفى تو�م، وهو 
يف  �ل�سحية  للرعاية  �سبكة  �أك��رب  "�سحة"،  �ل�سحية  للخدمات  �أبوظبي 
دولة �الإمار�ت، يف ت�سخي�ص وعالج مري�ص م�ساب بحالة �سعبة �الكت�ساف 
�سبب  بعدما عجزت عدة م�ست�سفيات عن معرفة  �لربو�ستاتا  �سرطان  من 

�مل�ستويات �ملرتفعة مل�ست�سد �لربو�ستاتا �لنوعي يف �لدم.
و�أج�����رى �مل��ري�����ص �ل��ب��ال��غ م���ن �ل��ع��م��ر 56 ع���ام���اً خ��م�����ص خ���زع���ات يف عدة 
م�ست�سد  م�ستويات  �رتفاع  ورغم  �سلبية.  بنتائج  جميعها  عاد  م�ست�سفيات 
�لربو�ستاتا �لنوعي، مت ��ستبعاد جميع �ملخاوف �ملتعلقة بال�سرطان ب�سبب 

نتائج �خلزعات �ملتعددة.
�مل�ستويات  �إىل فهم �سبب  �الأطباء  �ملري�ص و�سعى  و��ستقبل م�ست�سفى تو�م 
�حتمالية  ��ستبعاد  ع��دم  و�سمان  �لنوعي  �لربو�ستاتا  مل�ست�سد  �ملرتفعة 
�الإ�سابة ب�سرطان �لربو�ستاتا. وعلى �لرغم من �إجر�ء فحو�سات �ملوجات 
فوق �ل�سوتية، مل يتمكن �الأطباء من روؤية �ل�سرطان، مما دفع �لفريق �إىل 
"�لت�سوير بالرنني �ملغناطي�سي  ��ستخد�م تقنية ت�سخي�سية جديدة تدعى 

.)mpMRI( "متعدد �لعو�مل
�لربو�ستاتا  على  �إج����ر�وؤه  �ل��ذي مت  �ملتخ�س�ص  �لفح�ص  ه��ذ�  خ��الل  وم��ن 
وروؤيتها  �ل�سرطانية  �الأن�سجة  حتديد  من  �الأطباء  متكن  �حلالة،  هذه  يف 
وبالتايل با�سرو� باأخذ عينة من �لربو�ستاتا بالدمج بني �لرنني �ملغناطي�سي 
و�ملوجات فوق �ل�سوتية. و�سّهلت هذه �لتقنية �أخذ �خلزعة با�ستخد�م جهاز 
�لت�سوير  جهاز  م��ن  �لتوجيه  على  �الع��ت��م��اد  م��ع  �ل�سوتية  ف��وق  �مل��وج��ات 
وجتمع  لل�سرطان.  �لدقيق  �ال�ستهد�ف  �أت���اح  مم��ا  �ملغناطي�سي،  بالرنني 
�ل�سوتية  ف��وق  �مل��وج��ات  و���س��ورة  �ملغناطي�سي  �لرنني  فح�ص  بني  �خلزعة 
�لتي  �لربو�ستاتا  منطقة  ��ستهد�ف  على  �لبولية  �مل�سالك  �أطباء  مل�ساعدة 

تتطلب خزعة بدقة عالية.
�ل�سرطان  تاأكيد وجود  �الأطباء من  �ملتقدمة، متكن  �لتقنية  وبف�سل هذه 

وجنحو� يف عالج �ملري�ص منذ ذلك �حلني.
وقال �لدكتور �أفتاب �أحمد بهاتي، ��ست�ساري متخ�س�ص يف جر�حة �مل�سالك 
�لبولية يف م�ست�سفى تو�م �لتابع ملجموعة "�سحة": "عانى �ملري�ص كثري�ً. 
�سعد�ء  لكننا  �أي �سخ�ص،  �ل�سهل على  باالأمر  لي�ص  �إج��ر�ء �ست خزعات  �إن 
باكت�سافنا �خري�ً ل�سبب وم�سدر مر�سه وحتديد موقع �ل�سرطان وعالجه 
و�ملتابعة  �لرعاية  على  �لركيز  يجب  �ل�سرطان،  عالج  بعد  و�الآن  بنجاح. 
ملرحلة ما بعد �لعمليات �جلر�حية. فاملري�ص لديه فر�سة ممتازة لل�سفاء، 

ونتمنى له كل �لتوفيق بينما �سنو��سل عالجه ومر�قبته."
قبل  للغاية  �سعبة  فرة  ع�سُت  "لقد  �ملري�ص:  قال  جتربته،  عن  متحدثاً 
�لت�سخي�ص. وكان �الأمر حمبطاً، ومل يكن لدي �أي �إجابات وكنت يف حالة 
من �ل�سياع و�لردد �أّثرت على �سحتي �لنف�سية و�لبدنية. وكنت على و�سك 
توجهت  �أن��ن��ي  �هلل  �أح��م��د  لكن  �خلام�سة،  �خل��زع��ة  �إج���ر�ء  بعد  �ال�ست�سالم 
خمتلفاً  ن��وع��اً  و�لفريق  �أف��ت��اب  �لدكتور  �أج���رى  حيث  ت��و�م  م�ست�سفى  �إىل 
وخ�سوعي  �لت�سخي�ص  وبعد  دقيق.  ت�سخي�ص  �إىل  للو�سول  �لت�سوير  من 
للعالج، �أ�سعر كما لو �أنني تخل�ست من عبء ثقيل. جميع عبار�ت �ل�سكر 
ال تكفي للتعبري عن تقديري للفريق، و�أنا بدوري �ساأحر�ص على �حل�سور 
لزيارة  �ل��رج��ال  جميع  و�أح���ث  �ل�����س��روري��ة.  �لفحو�سات  الإج���ر�ء  بانتظام 

�أطبائهم، رجاًء ال تنتظرو� وبادرو� فور�ً �إىل �لفح�ص."

وفد مكتبة حممد بن را�ضد يزور متحف املربعة ويطلع على م�ضرية �ضرطة اأبوظبي
•• العني - الفجر

"�ملربعة"  ر��سد متحف  بن  مكتبة حممد  وفد من  ز�ر 
�أبوظبي  �سرطة  م�سرية  على  و�ط��ل��ع  �ل��ع��ني  مدينة  يف 
وتاريخها �حلافل يف حفظ �الأمن و��ستقر�ره يف �ملنطقة 
. وكان يف ��ستقبال �لوفد �لعميد �سيف �سعيد �ل�سام�سي 
مدير �إد�رة �ملر��سم و�لعالقات �لعامة ب�سرطة �أبوظبي 
حيث قدم �سرحاً حول �ملتحف وماي�سمه من مقتنيات 
�لع�سكرية  و�الأزي�������اء  �ل��ق��دمي��ة  ك��االأ���س��ل��ح��ة  ع�����س��ك��ري��ة 
و�ل�سعار�ت يف جميع مر�حل �سرطة �أبوظبي �إىل جانب 
و�ل��ت��ي تربز  �لقيمة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  و�ل��وث��ائ��ق  �مل��ع��ل��وم��ات 

�ل��ه��ام يف ح��ف��ظ �الأمن  �أب��وظ��ب��ي ودوره����ا  ���س��رط��ة  �إرث 
و�ال�ستقر�ر. 

كتباً  ت�سم  �لتي  �ملكتبة  ز�ر  و  �ملتحف  �لوفد يف  وجت��ول 
متنوعة يف جميع �لتخ�س�سات و �طلع على �الإ�سد�ر�ت 
�لتاريخية  و�ل��وث��ائ��ق  و�لكتب  �ل�سرطة   ملجلة  �الأوىل 
بني  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  على  �ل��زي��ارة  ورك���زت    . و�لعلمية 
موؤ�س�سات �ملجتمع، وقدم �لوفد �ل�سكر لعنا�سر �ل�سرطة 
على جهودهم �ملبذولة يف خدمة �لوطن و�ملجتمع وحفظ 
، وثمن �لتعاون بني �جلهتني وتبادل  �لتاريخ وتوثيقه 
�ملمار�سات يف  �أف�سل  على  و�الط��الع  و�ملعرفة  �خل��رب�ت 

حفظ �لكتب �لعلمية و�لوثائق �لتاريخية.

جامعة االإمارات �ضمن اأف�ضل مئة جامعة عامليًا يف  عدد الرباءات املمنوحة يف الواليات املتحدة االأمريكية 
•• العني-الفجر

وجمعية   NAI للمخرعني  �ل��وط��ن��ي��ة  �الأك��ادمي��ي��ة  �أع��ل��ن��ت 
مالكي �مللكية �لفكرية IPO �أف�سل مئة جامعة على م�ستوى 
2021 وذلك بناء� على  �لعامل منحت ب��ر�ء�ت �خر�ع يف عام 
و�لعالمات  �الخ��ر�ع  ل��رب�ء�ت  �ملتحدة  �لواليات  بيانات مكتب 
�أحمد علي  �لدكتور  �أكد �ال�ستاذ  USPTO.  وقد  �لتجارية 
مر�د - �لنائب �مل�سارك للبحث �لعلمي يف جامعة �الإم��ار�ت �أنه 

بر�ءة   33 و�لباحثني على  �لتدري�ص  �أع�ساء هيئة  مع ح�سول 
�خر�ع جديدة من مكتب �لواليات �ملتحدة �الأمريكية لرب�ء�ت 
�الخ����ر�ع و�ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة يف ع��ام 2021 ف���اإن جامعة 
�لدولة  يف  �ل��وح��ي��دة  �جلامعة  ه��ي  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
بناء على عدد بر�ء�ت  100 جامعة عاملياً  �أف�سل  �سمن قائمة 
90 من  �ملرتبة  �ملمنوحة، حيث �سنفت �جلامعة يف  �الخ��ر�ع 
هذه �لقائمة و�لذي يوؤكد على �لدور �لكبري و�مل�ستمر للجامعة 
�ملمكنات  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن  بيئته  وت��ع��زي��ز  �الب��ت��ك��ار  دع���م  يف 

 33 �إىل  باال�سافة  باأنه  �أحمد مر�د  �لدكتور  و�أ�سار  �ملطلوبة.  
ع�سرة  ه��ن��اك  ف���اإن   ،  USPTO م��ن  �خ����ر�ع منحت  ب����ر�ءة 
بر�ء�ت �خر�ع منحت يف دول �آخرى، كما �أن بر�ء�ت �الخر�ع 
�ملمنوحة يف جماالت خمتلفة منها �لتخ�س�سات �لطبية، تقنية 
�لنائب  و�أو�سح  �ملياه.   م�سادر  و  �ملتجددة،  �لطاقة  �ملعلومات، 
�الجناز  هذ�  باأن  مر�د  �أحمد  �لدكتور  �لعلمي  للبحث  �مل�سارك 
يعك�ص جهود  و�الب��ت��ك��ار  �لبحث  �الإم����ار�ت يف  �جل��دي��د جلامعة 
�لتدري�ص  هيئة  الأع�ساء  �لد�ئم  وت�سجيعها  �مل�ستمرة  �جلامعة 
و�لباحثني �ملبتكرين من خالل تطوير �لبيئة �لبحثية �ملمتازة. 
كما �أن جهود �جلامعة تعتمد على روؤية �الإم��ار�ت 2021 باأن 
�أف�سل دول �لعامل يف �البتكار وحتقيق جودة �حلياة  تكون من 
و�الزده�����ار �ل��وط��ن��ي. و�إن ج��ه��ود جامعة �الإم�����ار�ت ت��ت��و�ءم مع 
�الأجندة �لوطنية و�لتوجهات �ال�سر�تيجية. وقد طور مكتب 
�لنائب �مل�سارك للبحث �لعلمي يف �جلامعة ��سر�تيجية متكاملة 
لدعم �الأن�سطة �لبحثية و�البتكار باال�سافة �إىل تطوير ون�سر 
�لوعي يف جمتمع �جلامعة حول �أهمية حماية �مللكية �لفكرية، 
�لتي  �لتنظيمية  و�الإج���ر�ء�ت  �ل�سيا�سات  �جلامعة  �أن�ساأت  فقد 
تدعم �الأن�سطة �لبحثية و�البتكارية. وقد �أثنى �ال�ستاذ �لدكتور 
�أحمد مر�د - �لنائب �مل�سارك للبحث �لعلمي على جهود �أع�ساء 
هيئة �ل��ت��دري�����ص و�ل��ب��اح��ث��ني و�مل��خ��رع��ني �ل��ذي��ن ���س��اه��م��و� يف 
�لدكتور  و�أ���س��اف  و�ال�ستثنائي.  �لنوعي  �الجن���از  ه��ذ�  حتقيق 
�أحمد مر�د باأن جميع �الأق�سام و�لوحد�ت باجلامعة تعمل مع 

بع�سها لتعزيز �لبحث و�البتكار يف �جلامعة. 
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التي  الأ�سنان  تبيي�س  منتجات  الكثريون  يعتمد 
ومع  بيا�سا،  اأكرث  الداكنة  املناطق  جتعل  اأن  ميكن 
ذلك، يظل البع�س يعاين من بقع خفيفة جدا على 

الأ�سنان ل ميكن اإزالتها.
وتتمثل هذه البقع البي�ساء على الأ�سنان، واملعروفة 
التي  الأماكن  يف  البي�ساء،  البقع  اآفات  با�سم  اأي�سا 

يتم فيها اإزالة التكل�س من املينا ال�سطحية.

�سوء  �أو  �الأ���س��ن��ان  نظافة  ل�سوء  نتيجة  ع���ادة  ه��ذ�  وي��ح��دث 
�الأ�سنان  مينا  �إىل �سعف  ي��وؤدي  ما  �سن مبكرة،  �لتغذية يف 

وهو �أكرث عر�سة للويحات و�لت�سو�ص �لبكتريي.
�سارة،  �أو  موؤملة  غري  �لبي�ساء  �لبقع  �آف��ات  تكون  ما  وع��ادة 
�لتغيري�ت  خ����الل  م���ن  �الإ����س���اف���ي���ة  �ل��ب��ق��ع  م��ن��ع  ومي���ك���ن 

و�لعالجات �ل�سحيحة يف منط �حلياة.
�لبي�ساء  �لبقع  الآف��ات  �سيوعا  �الأك��رث  �الأ�سباب  يلي  ما  ويف 
على �الأ�سنان، وما ميكنك فعله لتقليل ظهورها ومنع ظهور 

�آفات م�ستقبلية.

ال�سكر من  الكثري  ت�ستهلك   .1
�أكرث من 50 % من �مل�سروبات �مل�ستهلكة يف �لعامل �ملتقدم 
م�سروبات  �أو  بال�سكر  غنية  غ��ازي��ة  م�����س��روب��ات  ع��ن  ع��ب��ارة 
حيث  �الأ���س��ن��ان  ل�سحة  م�سكلة  وه��ذه  ف��و�ك��ه.  على  حتتوي 
حم�ص  الإن��ت��اج  �لفم  يف  �لبكترييا  مع  �ل��ز�ئ��د  �ل�سكر  يتحد 
�أكرث  �ملينا، ما ي�سعفها ويجعلها  تاآكل  �إىل  يوؤدي بعد ذلك 

عر�سة للبقع �لبي�ساء و�لت�سو�ص.
ويزد�د خطر تاآكل �الأ�سنان �ملرتبط بامل�سروبات �ل�سكرية مع 
 25% �أن  �إىل  �لدر��سات  �إح��دى  �أ�سارت  �لعمر، حيث  تقدم 
11 و14 عاما  �أعمارهم بني  ت��ر�وح  �لذين  �الأطفال  من 
�إىل  �لرقم  �الأ�سنان. و�رتفع هذ�  تاآكل كبري يف  يعانون من 
 20 بني  �أعمارهم  ت��ر�وح  �لذين  �لبالغني  لدى   77%

و25 عاما.
- م��ا ي��ج��ب ف��ع��ل��ه: مب��ج��رد ظ��ه��ور ه���ذه �ل��ب��ق��ع، ال ميكنك 
من  �ملزيد  ظهور  منع  ميكنك  ذل��ك،  وم��ع  منها.  �لتخل�ص 

�لبقع عن طريق �سرب وتناول �أطعمة �سكرية �أقل.

�لفلور�يد  ب��ا���س��ت��خ��د�م  وق��ائ��ي��ة  م�����س��اع��دة  �ع��ت��م��اد  ومي��ك��ن 
لالأحما�ص  �ملينا  مقاومة  يح�سن  �أن  ميكن  �ل��ذي  �ملو�سعي 

�مليكروبية �لتي ي�سببها �لنظام �لغذ�ئي �ل�سكري.
ميكنك  فاعلية،  و�أك���رث  �أق���وى  خ��ي��ار  ع��ن  تبحث  كنت  و�إذ� 
�الأ�سنان  �سحة  �أخ�سائي  �أو  �الأ�سنان  طبيب  من  تطلب  �أن 

تطبيق فلوريد مو�سعي عايل �لقوة.

الفم نظافة  �سوء   .2
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي / مدير  �ل���رئ���ي�������ص  ي��������زد�ين،  ����س���ه���روز  ي���ق���ول 
"�أحد   :Yazdani Family Dental Dental
�الأ�سباب �لرئي�سية لهذه �لبقع على �الأ�سنان هو �سوء نظافة 
�لفم"،  �لبكترييا يف  تر�كم  �إىل  ت��وؤدي  �لتي  و�ل��ع��اد�ت  �لفم 

وهذ� ميكن �أن يوؤدي �إىل �سيء ي�سمى �إز�لة �لكل�ص.
وحتدث �إز�لة �لكل�ص عندما تر�كم �للويحات على �الأ�سنان 

ما يوؤدي �إىل فقد�ن �لكال�سيوم و�ملعادن �الأخرى.
ومن دون هذه �ملعادن، ميكن للحم�ص �لناجت عن �لبكترييا 
�أو ي�سعف �ملينا وي�سبب بقعا  �أن يذوب  �ملوجودة يف �لبالك 
بي�ساء الإز�لة �لكل�ص تكون ح�سا�سة للم�ص. ويف �لنهاية، قد 

تتحول هذه �ملناطق منزوعة �لكل�ص �إىل جتاويف.
�سو�ء  ح��د  ع��ل��ى  و�الأط���ف���ال  �ل��ب��ال��غ��ني  �أن  ي����زد�ين  وي�سيف 
معر�سون للبقع �لناجتة عن �إز�لة �لكل�ص. و�إذ� كنت ال تتبع 
مرتني  بالفر�ساة  �الأ�سنان  )تنظيف  �ملنا�سبة  �لفم  نظافة 
خطر  ف��اإن  يوميا(،  و�ح���دة  م��رة  �خليط  و��ستخد�م  يوميا 

�إ�سابتك باإز�لة �لكل�ص يزيد.
- ما يجب �لقيام به: ال ينبغي ترك �إز�لة �لكل�ص دون عالج، 
ت�سو�ص  �أ�سو�أ، مثل  مل�ساكل  �أن يكون مقدمة  الأن هذ� ميكن 

�الأ�سنان.
ويقول يزد�ين: "�إذ� الحظت وجود بقع بي�ساء على �أ�سنانك 
ت�سبب لك �الأمل، �أو �إذ� كنت قلقا من تفاقمها، فعليك زيارة 

طبيب �الأ�سنان يف �أ�سرع وقت ممكن".

الأ�سنان تقومي  دعامة  ارتداء   .3
�ل��ت��ع��وي�����س��ات �ل�سنية يف  �أخ�����س��ائ��ي  ي��ق��ول ب���ول ���س��ربي��ن��غ��ز، 
�أن  ميكن  �لكل�ص  "�إز�لة   :Timeless Dentistry
�الأ�سنان  بعد تقومي  �سائع جد�  يحدث الأي �سخ�ص، ولكنه 
الأن دعامة �الأ�سنان هي �أر�ص خ�سبة للبكترييا �لتي ت�سبب 

�لتاآكل �إذ� مل تكن نظافة �ملري�ص ممتازة".
تر�كم  حيث  �لبي�ساء  �لبقع  تظهر  ع��ام،  "ب�سكل  و�أ�ساف: 
�لبالك )�للويحات �ل�سنية(، بالقرب من �لدعامات، �أو عند 

خط �للثة، �أو بني �الأ�سنان حيث ي�سعب تنظيفها".
�لبقع  ظهور  مبنع  �الأم���ر  يتعلق  عندما  فعله:  يجب  م��ا   -
�الأ�سنان  تقومي  ه��و  �الأف�سل  �خل��ي��ار  يكون  فقد  �لبي�ساء، 

�ل�سفاف.
�ل�����س��ف��اف لي�ص منا�سبا  �الأ���س��ن��ان  ت��ق��ومي  ف���اإن  ذل���ك،  وم���ع 
تقومي  �أخ�سائي  �أو  �الأ���س��ن��ان  طبيب  ��ست�سر  ل��ذ�  للجميع، 

�الأ�سنان لتحديد �الأف�سل حلالتك.

املينا تن�سج  نق�س  وجود   .4
يقول يزد�ين: "نق�ص تن�سج �ملينا هو حالة توؤدي �إىل ترقق 

�ملينا، ما يوؤدي �إىل ظهور بقع بي�ساء على �الأ�سنان".
وال يعد نق�ص تن�سج �ملينا حالة مر�سية وال يتطلب عالجا 
�لوالدة  قبل  �أو  �لطفولة  �أث��ن��اء  ع��ام.وي��ح��دث  ب�سكل  طبيا 
نتيجة لنق�ص �لتغذية �أو �لعدوى �أو �ملر�ص �جلهازي �لذي 
�أن يوؤدي بعد ذلك  يخل بالتكوين �لطبيعي للمينا وميكن 
�أو بقع  �أو �الأخاديد  �أو �حلفر  �أو �خلطوط  �للون  �إىل تغري 
�إذ� الحظت ظهور بقع بي�ساء جديدة  �ملفقودة.لذلك  �ملينا 
على �أ�سنانك ك�سخ�ص بالغ، فيمكنك ��ستبعاد هذه �حلالة. 
ومع ذلك، �إذ� الحظت وجود مناطق �سغرية جديدة بي�ساء 
�أو متغرية �للون على �أ�سنان طفلك، فقد يكون �ل�سبب ور�ء 

ذلك هو نق�ص تن�سج �ملينا.
- ما يجب فعله: فكر يف مينا �الأ�سنان مثل �الأ�سمنت �لرطب 
يكون  تكون �سغري�،  وعندما  �لوقت.  يت�سلب مبرور  �لذي 
�ملينا مرنا، ويقوى مع بلوغ �سن �لر�سد. ونظر� الأن �ل�سرر 
�لذي حلق باملينا ال يتجدد مبجرد تكوينه بالكامل، وتظهر 
توجد  �ل��رح��م، فال  �أو يف  �لطفولة  ه��ذه �حلالة يف مرحلة 

طريقة لعك�ص �الأعر��ص.

الطفولة خالل  بالفلور  الت�سمم  من  املعاناة   .5
�لطفولة،  مرحلة  يف  �ل��غ��ال��ب  يف  بالفلور  �لت�سمم  ي��ح��دث 

�سنو�ت   8 �أعمارهم  تبلغ  �لذين  �الأط��ف��ال  يتعر�ص  عندما 
�الأ�سنان،  �أثناء منو  �لفلور�يد  �أقل لركيز�ت عالية من  �أو 
توؤدي  �أن  ميكن  م�سامية  �أك��رث  �أ�سنان  ظهور  �إىل  ي��وؤدي  ما 
عادة  بالفلور  �لت�سمم  ي�سبب  ما  بي�ساء.�إن  بقع  ظهور  �إىل 
�لفلور�يد يف �سن مبكرة من م�سادر  �لكثري من  تناول  هو 
م��ت��ع��ددة مثل ���س��رب �مل���اء ب��ال��ف��ل��ور�ي��د، و����س��ت��خ��د�م معجون 

�الأ�سنان بالفلور�يد، وتناول �ملكمالت �لغذ�ئية �ملو�سوفة.
ت��ك��ون بقع  �الأخ����رى، ع���ادة م��ا  �آف���ات �لبقع �لبي�ساء  وم��ث��ل 

ما  �الأ�سنان،  بقية  وزن��ا من  و�أخ��ف  بالفلور معتمة  �لت�سمم 
ي�سهل مالحظتها.

�لت�سمم  م��ن  ب��ه: يف �حل���االت �خلفيفة  �ل��ق��ي��ام  م��ا يجب   -
ب��ال��ف��ل��ور، ال ي��ل��زم �ل��ع��الج. وم���ع ذل���ك، ت��ت��وف��ر �ل��ع��دي��د من 
�مل�سابة،  �الأ�سنان  مظهر  لتح�سني  بالفلور  �لعالج  خيار�ت 
تبيي�ص  طريق  عن  �ملحتملة  �لبقع  �أو  �لبقع  �إز�ل��ة  وت�سمل 
�الأ�سنان و�إ�سافة طالء ر�تينج �سلب لالأ�سنان �لتي ترتبط 

باملينا )�ملعروفة با�سم �لر�بط(.

عادة ما تكون غري موؤملة اأو �سارة

ملاذا تظهر لدى البع�ض بقع بي�ضاء عنيدة على اأ�ضنانهم وال تختفي اأبدا؟

ماهي فوائد تناول الكلمنتني »الكرمنتينا« ؟

ي��ح��ت��وي �ل��ك��ل��ي��م��ن��ت��ني وه����و من 
�سهرة  �الأك�����رث  �حل��م�����س��ي��ات 
و�مل����ح����ب����ب ل���ل���ك���ث���ري من 
مبا  و�ل�سبيه  �ل��ن��ا���ص، 
ي�����ع�����رف �ل���ي���و����س���ف 
�أف�������ن�������دي،ع�������ل�������ى 
ك�����م�����ي�����ة ج����ي����دة 
فيتامني  م�����ن 
ب����ح���������س����ب   c
�خل��رب�ء حيث 
حبة  حت����ت����وي 
���س��غ��ري و�ح�����دة 
ف������������ق������������ط م������ن 
على  �ل��ك��ل��ي��م��ن��ت��ني 
�أو  م��ل��ل��ي��غ��ر�م،   36.1
�لقيمة  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   40
عن�سر  وه��و   ،cلفيتامني �ليومية 
�الأم����ر بدعم  �أ���س��ا���س��ي ع��ن��دم��ا يتعلق  غ��ذ�ئ��ي 
على   Tو  B �خل��الي��ا  �لفيتامني  ه��ذ�  ويحفز  �مل��ن��اع��ة، 
وهي  �لليمفاوية،  �خل��الي��ا  تكوين 
نوع من خاليا �لدم �لبي�ساء 
مكافحة  يف  ت�����س��اع��د  �ل��ت��ي 
�لبكترييا و�لفريو�سات يف 

�جل�سم.
ي�����ق�����ول �����س����اح����ب ����س���رك���ة 
 FRESH Nutrition
بويلو  ������س�����ارون   .PLLC
على  �حل�����س��ول  مي��ك��ن��ك  :"بينما 

للفو�كه  ميكن  �لغذ�ئية،  �ملكمالت  م��ن  �سي  فيتامني 
على  �إ�سافية  مبيزة  تتمتع  �أن  �حلم�سيات(  )خا�سة 

معظم �ملكمالت".
ووج�����دت �ل��ع��دي��د م���ن �ل���در�����س���ات �ل��ت��ي �أج���ري���ت على 
�لطعام  يف  �مل�����وج�����ود   C ف���ي���ت���ام���ني  �أن  �حل����ي����و�ن����ات 
�ملكمالت  م��ن  �أك����رث  و����س��ت��خ��د�م��ه  �م��ت�����س��ا���س��ه  ي�سهل 
�ال�سطناعية، وذلك وفقا ملر�جعة 2013 �ملن�سورة يف 
Nutrients حيث تالحظ �ملر�جعة �أن هناك حاجة 
كان  �إذ�  م��ا  ملعرفة  �لب�سرية  �ل��در����س��ات  م��ن  مزيد  �إىل 

نف�ص �لتاأثري يحدث عند �الأ�سخا�ص.
وترتبط ميزة ثمار �حلم�سيات على �ملكمالت �لغذ�ئية 
مب��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن م�����س��اد�ت �الأك�������س���دة و�مل����و�د 
و�لفو�كه  �لكليمنتني  يف  �ملوجودة  �لنباتية  �لكيميائية 
�لعنا�سر  �إذ ال ميكن تكر�ر مزيج  �الأخ��رى،  �حلم�سية 
�لفاكهة  �مل���وج���ودة يف  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة وم�����س��اد�ت �الأك�����س��دة 

�لكاملة يف �ملكمالت �لغذ�ئية.
لتقليل  ول���ذي���ذة  ���س��ري��ع��ة  ط��ري��ق��ة  �لكلمنتني  وي��ع��ت��رب 
م�ستويات �لتوتر، وهو �أمر �سروري للحفاظ على نظام 
�الإجهاد  تقليل  يف  وي�ساهم  ح��االت��ه،  �أف�سل  يف  �ملناعة 

�ملزمن من عدد �خلاليا �لليمفاوية يف �جل�سم.
  C فيتامني  م��زي��ج  ي�ساعد  �أن  "ميكن  ب��وي��ل��و:  ي��ق��ول 
و�لبيوفالفونويد يف �لكليمنتني ج�سمك على �لتعامل 
�إز�ل���ة  �أف�����س��ل ع��ن ط��ري��ق ت�سريع  ب�سكل  �الإج���ه���اد  م��ع 
�لرئي�سية، من  �ل��ت��وت��ر  ه��رم��ون��ات  �أح���د  �ل��ك��ورت��ي��زول، 
ج�سمك".وي�سيف �خلرب�ء باأن حبة كليمنتني �سغرية 
حتتوي فقط على 1.3 جر�م من �الألياف، و�لتي ميكن 
�أن ت�ساعد يف �إد�رة ن�سبة �ل�سكر يف �لدم و�لكولي�سرول 

و�حلفاظ على �سحة �جلهاز �له�سمي.

ي�سعى الكثري من الأ�سخا�س للح�سول على الفيتامينات عن طريق املكمالت الغذائية، متجاهلني الأغذية 
والفواكه الطبيعية التي حتتوي على هذه الفيتامينات ومنها فيتامني c ال�سروري للج�سم. 
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  اإعالن �سطب قيد

تعلن وز�رة �القت�ساد باأن �ل�سادة/ �سركة الر�سن �آند توبرو �نفوتيك ليمتد )�جلن�سية 
: �لهند( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة يف �مارة �بوظبي )�لعنو�ن : �سارع 
�لدفاع - �حمد طار�ص �سلطان �سعيد �لهاملي / و�آخرون ، �ص ب 7371(  و�ملقيدة 
حتت رقم )4000( يف �سجل �ل�سركات �الأجنبية بالوز�رة. وتنفيذ�ً الأحكام �لقانون 
و�لقر�ر  �لتجارية وتعديالته  �ل�سركات  �ساأن  2015 يف  ل�سنة  �الحت��ادي رقم )2( 
�لرخي�ص  �إج���ر�ء�ت  دليل  �عتماد  �سان  يف  2010م  ل�سنة   )377( رق��م  �ل���وز�ري 
لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة. يرجى من �ل�سادة 
�أ�سحاب �حلق يف �العر��ص �ن يتقدمو� باعر��سهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز 

�سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل :
وزارة القت�ساد - ادارة الت�سجيل التجاري

 �س.ب )901( ابوظبي   

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
MOJAU_2022- 0089676 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد / �سعود عبد�لعزيز ر��سد �سلطان �آل علي �جلن�سية �المار�ت 
حممد  �ل�سيد/  �ىل  ذلك  100% و  �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  �لتنازل  و  �لبيع  يف  يرغب 
�ل�سيانة  �ل علي  �مل�سماة )ور�سة �سعود  �لرخ�سة  على عياد على - �جلن�سية بنغالدي�ص، يف 
 )613357( رقم  �مل�سماه  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تا�س�ست  و�لتي  �ل�سيار�ت( 
�ساحب  تنازل   : �أخرى  تعديالت  بال�سارقة.  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة 

�لرخ�سه الآخر ، تغيري �ل�سكل �لقانوين من فردية �ىل وكيل خدمات،
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
MOJAU_2022- 0089628 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�أفغان�ستان يرغب يف  ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد/ دولت خان بن جولوك ، �جلن�سية 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% و ذلك �ىل �ل�سيد / �سهز�ده كل ح�سرت 
كل - �جلن�سية �فغان�ستان ، يف �لرخ�سة �مل�سماة )�لن�سر �الحمر ملقاوالت �لنجارة �مل�سلحة( 
و�لتي تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة �مل�سماه رقم )564475( �ل�سادرة من د�ئرة 

�لتنمية �القت�سادية بال�سارقة. تعديالت �أخرى : اليوجد 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
MOJAU_2022- 0089646 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
يرغب  باك�ستان  ركها �جلن�سية  �هلل  : عمر�ن حممود  �ل�سيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
�ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  من   )50%( ن�سبه  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
حممود  )عمر�ن  �لرخ�سة  يف  باك�ستان  �جلن�سية   - ر�كا  �هلل  حممود  �ساجد   : �ل�سيد 
ملقاوالت �ال�سباغ و �ال�سقف �ملعلقه( و�لتي تاأ�س�ست بامارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
 : �خرى  تعديالت   - بال�سارقة  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )528679(
�ملادة  ، ��سافه �سريك. وعمالبن�ص  �لقانوين من وكيل خدمات �ىل ذ م م  �ل�سكل  تغيري 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
�الجر�ء  على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �العالن  هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد  �لعدل. 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
MOJAU_2022- 0089595 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�المار�ت  ، �جلن�سية  �ملرزوقي  �ل�سيد : حممد على عبد�هلل حممد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
م�سريه   : �ل�سيدة  �ىل  ذلك  و   %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�لكهربائيه  �الجهزة  لتجارة  �لعرب  �لرخ�سة )جبل  �سوريا يف   - �جلن�سيه   - �لدين  نو�ف غرز 
و �اللكرونيه( و�لتي تاأ�س�ست بامارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )779784( �ل�سادرة من 
د�ئرة �لتنميه �القت�سادية بال�سارقة. تعديالت �أخرى : تغيري �ل�سكل �لقانوين من فرديه �ىل 

�سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م - متلك �جنبي. تنازل �ساحب �لرخ�سه
2013 يف  ل�سنة  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��ص  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
MOJAU_2022- 0089157 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�لكتبي - �جلن�سية  �ل�سيد/ هادف �سعيد عبد�هلل جمرن  باأن  ليكن معلوما للجميع 
وذلك   )%100( �لبالغة  كامل ح�ستهما  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف   ، �المار�ت 
يف  وذلك   ، �لبحرين  �جلن�سية  �بر�هيم،  عبد�هلل  �حمد  عبد�هلل  حممد  لل�سيد/ 
�لرخ�سة �ملهنية �لفردية �مل�سماة )�الوروبية للديكور( �ملرخ�سة برقم )611410( 
�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بحكومة �ل�سارقة ، وعمالبن�ص �ملادة )14( 
�لكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام  من   )5( فقرة 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : �سريبينتاين لتجارة الذهب واملعادن الثمينة غري امل�سغولة �س ذ 
م م - �لعنو�ن : مكتب رقم 125 ملك ر��سد خليفة ر��سد بالهول �ملهريي - بردبي - 
�لرب�ساء 1 - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 901492 رقم 
1508684 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة  �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2022/9/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك 
�لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��ص  �أي  لديه  من  وعلى   2022/9/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
 914 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن  احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  �مل��ع��ني  �مل�سفي  �إىل 
 : هاتف   - بور�سعيد   - دي��رة   - �ل�سباب  م�ساريع  لدعم  ر��سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك 
2973060-04 فاك�ص : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : ايديبل للتجارة العامة - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 43 - 44 ملك بلدية دبي - بردبي - �لفهيدي - �ل�سكل �لقانوين 
: �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة - �ل�سخ�ص �لو�حد )ذ م م( - رقم �لرخ�سة : 934975 
�الإقت�ساد  د�ئ����رة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   1544401  : �ل��ت��ج��اري  بال�سجل  �ل��ق��ي��د  رق���م 
�ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة 
�ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/4/25 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/25 وعلى من لديه �أي �عر��ص �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني كويا حما�سبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب رقم 805 ملك 
 : هاتف   - بور�سعيد   - و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  لتنمية  ر��سد  بن  حممد  موؤ�س�سة 
4329270-04 فاك�ص : 4329271-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 70021
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب  �لعنو�ن : مكتب رقم 
  04-2973071  : ف��اك�����ص   04-2973060  : ه��ات��ف   - بور�سعيد   - دي���رة   -
�ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �الإقت�ساد  تعلن  هذ�  مبوجب 
امل�سغولة  غري  الثمينة  واملعادن  الذهب  لتجارة  �سريبينتاين  لت�سفية  �أعاله 
2022/9/13 و�ملوثق لدى  بتاريخ  ق��ر�ر حماكم دبي  �س ذ م م وذل��ك مبوجب 
�أو  �عر��ص  �أي  لديه  2022/9/13 وعلى من  بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، 
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : كويا حما�سبون قانونيون
�لعنو�ن : مكتب رقم 805 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية �مل�ساريع 
 : فاك�ص   04-4329270  : هاتف   - بور�سعيد   - و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
4329271-04 مبوجب هذ� تعلن �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت 
تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية ايديبل للتجارة العامة - �س ذ م م 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/4/25 و�ملوثق لدى كاتب 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/25 وعلى من لديه �أي �عر��ص �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
     املو�سوع: الأ�سماء

تعلن د�ئرة حماكم ر��ص �خليمة بان �ملدعو/ حممد عدنان عبد�هلل 
من  �سقيقتيه  ال�سماء  �الأول  �ملقطع  تغيري  بطلب  تقدم   ، �ل�سحي 
��سمائهن  ليكون   ، )�ل��غ��ال(  �إىل  )غ��ال(  و  )�لغيد(  �ىل  )غ��ي��د�ء( 
بعد �لتغيري / �لغيد و�لغال، �أبناء / عدنان عبد�هلل �ل�سحي ، و�ن 
�ن يتقدم خالل خم�سة  من له م�سلحة يف �العر��ص على ذلك 
ع�سر يوما من تاريخ �العالن �مام ق�سم �ال�سهاد�ت و�لتوثيقات يف 

حمكمة ر��ص �خليمة �البتد�ئية.
قا�سي حمكمة را�س اخليمة البتدائية
عبداللطيف احمد القوين 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70349 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ور�سة انوار ملبار ل�سيانة ال�سيارات 
�سامنوغان مانوهاران بامبينكاتيل   

املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005315/ 
�إىل �ملحكوم عليه : ور�سة �نو�ر ملبار ل�سيانة �ل�سيار�ت - �سامنوغان مانوهار�ن بامبينكاتيل 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �سانكار� نار�يانان �سافني توزهوتوم بار�مبيل ، �جلن�سية هندي  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا 

�ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 703350.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ور�سة ماجد الرئي�سي للحدادة 
واللحام ومن ميثله قانونيا ماجد ح�سني حممود �سامل الرئي�سي 

)جزئي(   عمايل   AJCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002133/ 
�إىل �ملحكوم عليه : ور�سة ماجد �لرئي�سي للحد�دة و�للحام ومن ميثله قانونيا ماجد ح�سني حممود �سامل 
�لرئي�سي - �لعنو�ن : عجمان �ل�سندوق �لربيد 2736 رقم �مل�ساأة 564494 هاتف رقم 067412589 
و 0503097200 رقم مكاين / 4541307171  حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه 
�سدك ل�سالح �ملدعي  �ملنفذ كيوم خان مكر مكر ، �جلن�سية بنجالدي�سي - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 8482.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
MOJAU_2022- 0088986 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
حاجي  كوتي  ح�سن  بار�مبان  �مبيلي  �ليا�ص   / �ل�سيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �لهند  �جلن�سية   ، �مبيليبار�مب 
�لرخ�سة  يف  �لهند  �جلن�سية   - ماتاي  ر�جو  ر�جو  ر�جيف  �ل�سيد/  �ىل  100% وذلك 
رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �لقا�سمية(  برج  )كافترييا  �مل�سماة 
�مل�سماة رقم )745964( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية بال�سارقة ، تعديالت 

�خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة الخر ، تغيري وكيل خدمات. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
�لت�سديق   للعلم و�نه �سوف يتم  ن�سر هذ� �العالن  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  يف 
��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص  �ليه بعد  �مل�سار  على �الجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اإعالن ح�سور اجتماع اخلربة

الدعوى رقم 5712 ل�سنة 2022 م�ستعجل
لدى حمكمة ال�سارقة الإحتادية البتدائية - املدنية 

منازع : ر�يف كومار مريوفا
منازع �سده : بافان �ساندر� ناجور نار�الأ�سيتي 

�ملدعى عليها �لثانية : �سن�ساكور )�ص م ح(
�لقانوين  ممثله  بو��سطة  للح�سور  مدعو   - نار�الأ�سيتي  ناجور  �ساندر�  بافان   : �سده  �ملتنازع 
�أو وكيله �ملعتمد الجتماع �خلربة �حل�سابية �ملرئي عرب برنامج ميكرو�سوفت متيز – بو��سطة 

https://teams.live.com/meet/9552685181215 : لر�بط �لتايل�
و�ملقرر عقده �ل�ساعة �لثانية بعد �لظهر - يوم �خلمي�ص �ملو�فق 22/09/2022 - م�سطحبني 

معكم كافة �مل�ستند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري - ويرجى �لتو��سل على هاتف �خلبري
�لنقال رقم 00971505721269

اخلبري احل�سابي / حممد اأبوالنور اأحمد ال�سغري

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

اعالن بالن�سر
اإعـالن �سحيفة الطعن رقم 2022/1127 

بوكالة املحامي / هيام الزرعوين
�ل�ي / 1- �إف تي ماريتامي �سري فيزز �ل تي دي

بالوقود �ل�سفن  لتزويد  �الأول  �لزيت   -2
ليكن معلوم�اً ل�دي�كم ب�ان �حلك�م �ال�ستئناف رقم 337-2022/245 جت�اري 
�ل�سادر بتاريخ 21/07/2022 قد مت �لطعن عليه بالنق�ص من طرف �لطاعن 
/ �ية �ية �ية مارتيام �سيبينج �إ�ص �إيه ، يف �لطعن �مل�سار �ليه �عاله وعليكم �إيد�ع 
�لتي  �ملوكل عنكم وبامل�ستند�ت  �ملحامي  ب�سند توكيل  مذكرة بدفاعكم م�سفوعة 
يرى تقدميها لدى مكتب �إد�رة �لدعوى يف موعد �أق�ساه خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
ليلى حممد ال�سكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

 المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0003885 ، اأمر اداء  
�ىل �ملدعي عليه : حمزة د�كر مغربي / �جلن�سية 

نعلمكم بان �ملدعي علي حممد حجي �لقبي�سي �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة / �جلن�سية
حمكمة  �أمام  �حل�سور  عليكم  يجب  لذ�   : للمطالبة  �أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  قد 
�ل�سارقة �الإحتادية ، �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت، 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  �إر�سال  �أو  ح�سوركم  عجم  حالة  ويف 

�الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. �حلكم - �نه بتاريخ 2022/5/26 
بعد �الإطالع على �الور�ق  - ناأمر بالز�م �ملقدم �سده بان يوؤدي �ىل �لطالبة مبلغ 8200 

درهم )ثمانية �أالف ومائتي درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
حرر بتاريخ 2022/9/13 - حرر بو��سطة �ملوظف

حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0001763 اأمر اداء  
�ىل �ملدعي عليه : �رجونا نايدو �ساد�ر�م هندي �جلن�سية 

 / �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  �لقبي�سي  حجي  حممد  علي  �ملدعي  بان  نعلمكم 
�جلن�سية

قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة :
�حلكم - �نه بتاريخ 2022/3/6  

بعد �الإطالع على �الور�ق
ناأمر بالز�م �ملقدم �سده بان يوؤدي للطالب مبلغ 12000 درهم )�ثني ع�سر �لف 

درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف ورف�ست ما عد� ذلك.  
حرر بتاريخ 2022/9/14 - حرر بو��سطة �ملوظف

حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0001975 اأمر اداء  
�ىل �ملدعي عليه : حممد �مين يا�سني مري�ص �سوري �جلن�سية 

 / �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  �لقبي�سي  حجي  حممد  علي  �ملدعي  بان  نعلمكم 
�جلن�سية 

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة و�سدر �حلكم �التي 
�آالف  )ثمانية  درهم   8750 مبلغ  للطالب  يوؤدي  بان  �سده  �ملقدم  بالز�م  ناأمر 

و�سبعمائة وخم�سون درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف ورف�ست ما عد� ذلك.  
حرر بتاريخ 2022/9/13

حرر بو��سطة �ملوظف
مركز �سعادة �ملتعاملني

حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 70533
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

اأداء    اأمر   AJCFICICPL2022 /0001868 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليها / عبد�لهادي عبد�لوهاب عرب �سوري �جلن�سية  

هذه  عليكم  حكمت  قد  2022/6/28م  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله �ملدعي / علي حممد حجي 
للطالب  يوؤدي  بان  �سده  �ملعرو�ص  بالز�م   : ناأمر   : بالتايل  �لقبي�سي 
مبلغا قدره خم�سة �آالف درهما مع �لز�مه بالر�سوم و�مل�سروفات. حكما 
قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل ال�ستالمك 

مركز �سعادة �ملتعاملني  هذ� �لتبليغ.   
حمكمة عجمان الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - القطرة الذهبية ملعدات معاجلة املياه 
ملالكها �سعيد عبدالرحمن بنار�س خان   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003899/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �لقطرة �لذهبية ملعد�ت معاجلة �ملياه ملالكها �سعيد عبد�لرحمن بنار�ص خان 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �سلطان نهيل عبد�هلل نهيل �لعرياين ، �جلن�سية �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي : 
�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 30424.0 درهم

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سوادهاكا تول بوتا بارامبات   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005314/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سو�دهاكا توال بوتا بار�مبات 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سينوج خالد ماثيالكت خالد ، �جلن�سية هندي  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

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

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 20850.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 70555
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سهيب �سرامبيكال حمي الدين  
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003894/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سهيب �سر�مبيكال حمي �لدين 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �ل�سيخ خالد بن في�سل بن �سلطان بن �سامل �لقا�سمي ، �جلن�سية �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة   
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 16010.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد امري �سبري احمد   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003868/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممد �مري �سبري �حمد 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ علي حممد حجي �لقبي�سي ، �جلن�سية �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 7850.0  

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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MOJAU_2022- 0089785 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن

حيث �أن �ل�سيد: عبد�مللك �سالح �حمد - بنغالدي�ص �جلن�سية - ميلك �لرخ�سة �لتجارية )�جللمود 
لت�سليح �ملكيفات( رخ�سة جتارية و�لتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�س�ة رقم )23978( حيث 
�ن �ل�سيد : عبد�مللك �سالح �حم�د - بنغالدي�ص- �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته 
حممد   : �ل�سيد  �إىل   )%100( �لبالغة  �ملكيفات((  لت�سليح  ))�جللمود  �لتجارية  �لرخ�سة  يف 

من�سور عامل - بنغالدي�ص �جلن�سية - تنازل �ساحب �لرخ�سة الخر
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
MOJAU_2022- 0089548 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد: نا�سر �سهز�د �حمد خان - �جلن�سية : باك�ستان، يرغب يف �لبيع 
 - ح�سني  منور  ح�سني  نظر   : �ل�سيد  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل 
تاأ�س�ست  - فرع1(  للحالقة  �باد  ��سالم  �مل�سماه )�سالون جنمة  �لرخ�سة  باك�ستان، يف   : �جلن�سية 
�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )757359( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  بامارة 
بال�سارقة،  تعديالت �أخرى: 1. تغيري وكيل خدمات، 2. تغيري �الإ�سم �لتجاري من )�سالون جنمة 

��سالم �آباد للحالقة - فرع1( �إىل )�سالون خط �لبد�ية �حلالقة(،
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
MOJAU_2022- 0087805 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : ر�تي�ص بينجاموك جوباالن - �جلن�سية: �لهند، يرغب 
�ال�سالم  �سيف  �ل�سيد:  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  يف 
تاأ�س�ست  �لقر�ئن(  و�حة  )بقالة  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  بنغالدي�ص،  �جلن�سية:  �ساحب  حق 
باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )739408( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 

بال�سارقة، تعديالت �خرى:
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�سيدة : موزه حممد �سيف �سيف �لعليلي - �جلن�سية : �الإمار�ت 
�إىل  �لبالغة )100%( وذلك  و�لتنازل عن كامل ح�ستها  �لبيع  �ملتحدة، ترغب يف  �لعربية 
�ل�سيد : حممد عبد�لرحمن �ل�سادق �سقر - �جلن�سية : م�سر، يف �لرخ�سة �مل�سماه )�لن�سر 
�مللكي لتاأجري �ل�سيار�ت( تاأ�س�ست باأم�ارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )779293( �ل�سادرة 
من  �لقانوين  �ل�سكل  تغيري   : �خرى  تعديالت  بال�سارقة،  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من 

)موؤ�س�سة فردية( �إىل )وكيل خدمات(،
 2013 ل�سنة   )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ص 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�سيد : يو�سف �سامل �أحمد �لن�سامي �آل علي - �جلن�سية : �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد : عبد�لقادر 
�لذهبية  )�لقبة  �مل�سماه  �لرخ�سة  �ل�سورية، يف  �لعربية  : �جلمهورية  - �جلن�سية  بوظ  �لدين  �سالح 
�ل�سادرة من  رقم )504632(  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة  باأمارة  تاأ�س�ست  و�ملفاتيح(  �القفال  لتجارة 
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة، تعديالت �خرى: 1. تغيري �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية( 
�إىل )�سركة �ل�سخ�ص �لو�حد)ذ،م،م((، 2. تغيري �الإ�سم �لتجاري من )�لقبة �لذهبية لتجارة �القفال 

و�ملفاتيح( �إىل )�لقبة �لذهبية لتجارة �القفال و�ملفاتيح)ذ،م،م( - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد(،
�سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ص 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه 
بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
تنازل/ بيع

�إع�الن بالن�س�ر
 - باك�ستان  �جلن�سية   - ح�سني  �سبري  ح�سني  عابد  �ل�سيد/   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% يف �لرخ�سة �مل�سماه )�سالون 
نور �ملدينة للحالقة( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية 
تعديالت   ، بنغالدي�ص  �جلن�سية   - مو�سى  �هلل  �ل�سيد/عنايت  �إىل   ،)516741( رقم 

�خرى: تغيري وكيل �خلدمات
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
تنازل/ بيع

�عالن بالن�سر
 : �جلن�سية   - عبا�سى  رحمن  غول  عبا�سى  عامر   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�إىل  وذلك  �لبالغة )%100(  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  ، يرغب يف  باك�ستان 
�ل�سيد : عبد�لرحمن �سيد �عظم - �جلن�سية : باك�ستان يف �لرخ�سة �مل�سماه )مطعم 
عامر رحمن( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )760193( �ل�سادرة من 
�لتجاري من  • تغيري �ال�سم  بال�سارقة، تعديالت �خرى:  �لتنمية �القت�سادية  د�ئرة 
)مطعم عامر رحمن( �ىل )مطعم �لقرية �ل�سغرية(  وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة 
)5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد 
�قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
عليه مر�جعة  ذلك  �عر��ص حيال  �ي  لديه  �العالن فمن  تاريخ هذ�  ��سبوعني من 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0081036
�إخطار عديل

�ملخط�ر : حممد خليفه يعروف خليفه �ل�سبو�سي - �جلن�سية: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�لعنو�ن : �ل�سارقة - بود�نق - �سارع �بي �سفيان )بناية مطر �ل�سام�سي( - �لهاتف �ملتحرك : 0507071000.

�ملخطر �إليه : �الن بيتالكو دى قوزمان - �جلن�سية : �لفلبني
�لعنو�ن : �ل�سارقة - )�ل�سناعية رقم)15(( باب �لريموك لتجاره �البو�ب(.

�لهاتف �ملتحرك : 0523303378.
مو�سوع �الإخطار : �إخطار عديل للوفاء مببلغ و قدره )14،000( �أربعة ع�سر �ألف درهم

�لوق�ائ�ع:
قد حرر ل�سالح �ملخطر �سيكات بياناتها كاالأتي: �إليه  �ملخطر  �أن  • حيث 

على بنك �الإمار�ت �الإ�سالمي، و�مل�سحوب   28/03/2017 بتاريخ  و�ملحرر  درهم  �أالف  ثالثة   )3000( بقيمة   )000044( رقم  �سيك   .1
)3000( ثالثة �آالف درهم و�ملحرر بتاريخ 30/04/2017 و�مل�سحوب على بنك �الإمار�ت �الإ�سالمي،  بقيمة   )000045( رقم  �سيك   .2

درهم و�ملحرر بتاريخ 30/05/2017 و�مل�سحوب على بنك �الإمار�ت �الإ�سالمي،  �أالف  ثالثة   )3000( بقيمة   )000042( رقم  �سيك   .3
�سيك رقم )000031( بقيمة )5000( خم�سة �الف درهم و�ملحرر بتاريخ 10/10/2017 و�مل�سحوب على بنك �الإمار�ت �الإ�سالمي،  .4

و حيث �أن �ل�سيكات متت �إعادتها نظر� الإغالق �حل�ساب، بناء على ذلك حاول �ملخطر حت�سيل قيمة �ل�سيكات من �ملخطر �إليه باملطالبة 
�أق�ساها خم�سة  �إليه ب�سرورة دفع قيمة �ل�سيكات يف فرة  �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً لكن دون جدوى، بناء على ذلك يعلن �ملخطر �ملخطر 
�إ�ستالمه �الإخطار و�إال �سوف يقوم باإتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية لذلك، وعليه يلتم�ص �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل  �أيام من تاريخ 

بال�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سمياً،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
 اإخطار عديل بالغاء الوكالة  
برقم املحرر 2022/0088621

�إخطار عديل باإلغاء جميع �لوكاالت
بو��سطة �لكاتب �لعدل

�ملخطر : زهر� د�ودي جهرمي - �سانت كيت�ص ونيفي�ص �جلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم )784197798249732(
�لعنو�ن : دبي - �سارع باين يا�ص - هاتف رقم : )0504694689(

�ملخطر �إليه �الول : ر�سا قا�سم جو�ديه - �ير�ين �جلن�سية
�لعنو�ن : دبي - هاتف : 0507888544

�ملخطر �ليه �لثاين : حممد ميالد ر�سا جو�ديه - �ير�ين �جلن�سية - �لعنو�ن : دبي
هاتف رقم : 0507888544

�ملو�سوع : عزل من جميع �لوكاالت
نخطركم مبوجبه باأننا قد �لغينا جميع �لوكاالت �لعامة �أو �خلا�سة �ملمنوحة من قبلنا لكم بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و عمال 
لن�ص �ملادة : )955( من قانون �ملعامالت �ملدنية رقم :)5( ل�سنة : )1985( و �ملعدل بالقانون رقم : )1( ل�سنة : )1987( 
وعليه فاأن جميع �ل�سلطات و�ل�سالحيات �ملمنوحة لكم مبوجبها تكون الغية وال يجوز �لتعامل بهذه �لوكاالت من تاريخ ت�سلمك 
�العالن،  لذلك - نرجو �إعالمكم باأننا قد قمنا باإلغاء جميع �لوكاالت �لعامة و�خلا�سة بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة من تاريخ 
تاريخ  من  �عتبار�ً  حجيتها  فقدت  قد  عليها  �ملرتبة  و�حلقوق  و�لو�جبات  و�ل�سلطات  �ل�سالحيات  جميع  و�أن  �أعاله  �لكتاب  هذ� 

��ستالمكم هذ� �الإخطار يعترب الغيا،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
ال�سخ�سية   الأحوال   AJCFISHPAF2022 /0000311 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه م�سطفى فار�ص ر�سيد �لبياتي ، �لعنو�ن : 9540484
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/09/15 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله ل�سالح 

ر�مية با�سل عبد �حلميد �ل�سامر�ئي ، بالتايل:
�ملحكمة

حكمت �ملحكمة حكما مبثابة �حل�سوري للمدعية ر�مية با�سل عبد �حلميد �ل�سامر�ئي )على( �ملدعى عليه 
م�سطفى فار�ص ر�سيد �لبياتي: -

�أوال : مد و�ثبات ح�سانة �ملدعية البنها من �ملدعى عليه فار�ص. 
ثانيا: عدم جو�ز نظر طلب مد و�ثبات ح�سانة �ملدعية البنتها مينا ل�سابق �لف�سل فيه. 

ثالثا : تتحمل �ملدعية و�ملدعى عليه ر�سوم وم�سروفات �لدعوى منا�سفة بينهما ويتحمل �ملدعى عليه مبلغ 1000 درهم من مقابل 
�أتعاب �ملحاماة.

�ل�سمو  �ساحب  با�سم   2022 �ملو�فق  ه   1443 �سفر   19 �خلمي�ص  يوم  يف  علنا  وتلي  �حل�سوري  مبثابة  �حلكم  �سدر  15م/9/ 
رئي�ص دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

و�سلى �هلل على نبينا حممد و�آله و�سحبه و�سلم
حكما قابال ً لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار ً� من �ليوم �لتايل لن�سره.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
حمكمة ال�سارقه الإحتادية - دائرة التنفيذ

SHCEXCIREA2022/0004337 اإخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم
�إىل �ملحكوم عليه / �ملنازع �سده/ �سلطان �سيف ر��سد �ملهريي 

وعنو�نه : �إعالن بالعنو�ن �لو�رد يف نتيجة �لتحري
�ملنازع �سده/ على �سلطان �سيف ر��سد �ملهريي 

وعنو�نه �إعالن بالعنو�ن �لو�رد يف نتيجة �لتحري
�سدك ل�سالح �ملدعي : �ملنازع/ �لطيب علي �ل�سماين �ل�سيخ 

وعنو�نه :�إمارة �ل�سارقة، كورني�ص �خلان، برج �لباكر 5، �لطابق 8 ، مكتب رقم 801
نخطركم من �أنه بتاريخ ........... قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه 

لتنفيذ  تقدم بطلب  �ملذكور قد  له  �ملحكوم  �أن  و مبا   SHCEXCIREA2022/0004337 رقم  �لدعوى  يف 
�حلكم �ملذكور، و دفع �لر�سم �ملحدد لذلك، و مبا �أن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �الإجمايل: 104317.0

باالإ�سافة �إىل قيمة �لفائدة بو�قع ........... �سنويا �عتبار� من تاريخ �ال�ستحقاق يف......./......./....... وحتى متام 
�ل�سد�د مبوجب هذ� �أنت مكلف بتنفيذ ما جاء �أعاله خالل 15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل لتبليغكم، و يف حالة تخلفك 

عن ذلك فان �ملحكمة �ستتخذ بحقك �الإجر�ء�ت �لقانونية
حرر بتاريخ : 2022/09/13

حمكمة ال�سارقه الإحتادية
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
انـــــذار 

رقم املحرر )281647/1/2022(
�ملنذر : بن حم �لعقارية )�ص ذ م م( - رخ�سة جتارية رقم 519661 

ممثل �ملنذر : عبد�هلل علي �سامل �لعامري ، �ليمن �جلن�سية ، هوية رقم : 784199514806415 
�ملنذر �إليه : �سر�ند لالعمال �لكهربائية و�ل�سحية - رخ�سة جتارية رقم 509207 

مو�سوع �الإنذ�ر : �إنذ�ر تكليف بالوفاء باالأجرة 
حيثيات �الإنذ�ر : مبوجب عقد �إيجار موؤرخ يف 2022/5/1 ي�ستاأجر �ملنذر �إليه من �ملنذر ما هو عبارة عن مكتب نظري قيمة �إيجارية 
قدرها 10،000 درهم )ع�سرة �آالف درهم( ملدة ثالثة �أ�سهر تدفع وفقاً للثابت بعقد �الإيجار ملا كان ما تق�دم وكان �ملنذر �إليه مل يقم 
ب�سد�د �لقيمة �الإيجارية و�ملتوجب عليه دفعها �إ�ستناد�ً للقانون رقم )26( ل�سنة 2007 ب�ساأن �إيجار �الأماكن وتنظيم �لعالقة �الإيجارية 
بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باملادة “19”، لذلك فاإن �ملنذر يهيب باملنذر �إليه وينبه عليه ب�سرورة �سرعة �سد�د �لقيمة �الإيجارية �ملتاأخرة 
�إىل جلنة ف�ص  �للجوء  �إىل  �ملن�ذر  �الإن���ذ�ر.. و�إال �سوف ي�س�ط�ر  �أ�سبوع من تاريخ �الإع��الن بهذ�  10،000 دره��م وذل��ك خالل  وقدرها 
�ل�سو�غل و�الأ�سخا�ص مع  �مل�ستاأجر وت�سليمها للمنذر خاليه من  �ملكان  باإخالءه من  �إليه  �ملنذر  �الإيجاريه الإقامة دعوى �سد  �ملنازعات 

�إلز�مه ب�سد�د �لقيمة �الإيجاريه �ملتاأخره وذلك حتى تاريخ �لت�سليم مع �إلز�مه بتقدمي بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه.
�ملطالبة : بن�اء علي�ه - ينبه �ملنذر على �ملنذر �إليه ب�سرورة �سرعة �سد�د �لقيمة �الإيجارية �ملتاأخرة وقدرها 10،000 درهم )ع�سرة �آالف 
درهم( وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �الإعالن بهذ� �الإنذ�ر .. وهذ� للعلم مبا �إحتو�ه ونفاذ مفعوله قانوناً مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 
�الأخرى قبل �ملنذر �إليه. عنو�ن �لتبليغ : �لعنو�ن / دبي - بور �سعيد - بناية �الحتاد - مكتب رقم 904 - رقم مكاين 3234793883 

- هاتف رقم 042270475
يتعهد �ملنذر باأخطار �ملنذر �إليه

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/150698(
�ملنذر : بنك �إت�ص �إ�ص بي �سي �ل�سرق �الو�سط �ملحدود فرع دبي

�ملنذر �إليه : مايكل د�في�سون - بريطاين �جلن�سية
»�ملو�سوع : �خطار ب�سد�د مبلغ وقدره 33،146.40 درهم �إمار�تي«

�إمار�تي  درهم   33،146.40 قدره  و  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �الأق�ساط  �سد�د  يف  �لتاأخري  نتيجة  بذمتكم  �ملر�س�د  قيمة 
متويل �ملركبة فالك�ص و�جن جيتا - �سنة �ل�سنع 2015 - و�سف �ملركبة �سالون - لون 
�ملركبة ��سود - رقم �للوحة 74670 خ�سو�سي M دبي و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 
�ملنذر. وذلك خالل موعد �أق�ساه )�سبعة �أيام( من تاريخ تبليغكم بهذ� �الأنذ�ر �لعديل، 
و�إال �سوف ي�سطر �ملنذر �أ�سفا التخاد �إج��ر�ء�ت بيع �ملركبة �ملذكوره مع حتميل �ملنذر 

�إليها كافة �لر�سوم و�مل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70330 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
اعالن حكم بالن�سر        

2018/140 عقاري كلي
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر

�إىل حمكوم عليه/1_ حممد على �سعيد م�سطفوى كا�سانى - جمهول حمل �الإقامة
مبا �أن حمكوم له/فخر �لدين بروبرتيز ليمتد

�أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2022-4-26 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
ل�سالح/ فخر �لدين بروبرتيز ليمتد بحكمت �ملحكمة - مبثابة �حل�سوري: )1( بقبول طلب 
ب��ت��اري��خ 13 / 11 /  �ل�����س��ادر  �إ���س��اف��ة ملنطوق �حل��ك��م  �الإغ��ف��ال �سكاًل )2( يف م��و���س��وع �الغ��ف��ال، 
-1909-1908-1907-1906-1905-1904-1903-1902-1901( �لوحد�ت  ت�سجيل  باإعادة  2018م 
با�سم �ملدعية بد�ئرة �الر��سي و�الأم��الك. حكما مبثابة �حل�سوري قابال  1910-1911( جمدد�ً 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن.  �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : بوغانفيل تكنولوجي - �س ذ م م  
�لعو�سي - ديرة  101-102-103-104 ملك نا�سر �حمد �سعيد  �لعنو�ن : مكتب 
�ل�سخ�ص   - حم��دودة  م�سوؤولية  ذ�ت  �سركة   : �لقانوين  �ل�سكل   -  B ��ستد�مة  �لقرهود 
 : �ل��ت��ج��اري  بال�سجل  �ل��ق��ي��د  رق���م   1001895  : �ل��رخ�����س��ة  رق���م   ، م(  م  )ذ  �ل���و�ح���د 
1635093 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف 
�ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2022/9/16 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/16 
وعلى من لديه �أي �عر��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ات�س ايه ام لتدقيق 
احل�سابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع 
 04-2973071  : فاك�ص   04-2973060  : - هاتف  بور�سعيد   - دي��رة   - �ل�سباب 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذ� �الإعالن

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-04 مبوجب 
�أعاله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �الإقت�ساد  تعلن  ه��ذ� 
لت�سفية بوغانفيل تكنولوجي - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
 2022/9/16 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/9/16
وعلى من لديه �أي �عر��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

 اإخطار عديل 
 رقم الت�سديق 2022/13482  

�إ�ص بي �سي �ل�سرق �الو�سط �ملحدود وميثلها بالتوقيع �ل�سيد/ كمال �سالح �سرحان - فل�سطيني �جلن�سية  �إت�ص  �ملخطر : بنك 
�لعنو�ن   2018/1/49717 رق���م  حت��ت   2018/3/4 ب��ت��اري��خ  دب���ي  �إم�����ارة  م��ن  م�����س��دق��ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  مب��وج��ب   ،
 0505527981 �مل��ت��ح��رك  �ل��ه��ات��ف  رق��م   - �لفطيم  م��اج��د  بناية   - �جل��ن��وب��ي  �لظيت   - �خليمة  ر�أ����ص  �إم����ارة   - �الإم�����ار�ت   : 
�ملخطر �ليه : هوبرت مار�سني ز�بورو�سكي - بولنده �جلن�سية وعنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة �أبوظبي - �سارع �لروي�ص - بناية رقم 08-
025519951 و   0503052260 و   0501882115 �ملتحرك  �لهاتف  رقم   -  103 رقم  �سقة   -  1 �لطابق   -  B1

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره 00. 45،738 درهم اإماراتي 
نحن يف بنك �إت�ص �إ�ص بي �سي �ل�سرق �الو�سط �ملحدود نوجه هذ� �الإخطار �ليكم ، لننبهكم �ىل �سرعة �سد�د مبلغ وقدره 00. 
45،738 درهم �إمار�تي ، قيمة �ملر�سد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد متويل �ملركبة ميني 
 ، 17 �بوظبي  27980 خ�سو�سي  ، رقم �للوحة  �ملركبة هات�سباك  ، و�سف   2013 ، �سنة �ل�سنع  �أ�سود �حمر  ، لون  ��ص  كوبر 
و�ملمولة ل�ساحلكم.  وحيث مت بيع �ملركبة عن طريق حمكمة ر�أ�ص �خليمة ومت �إيد�ع مبلغ �لبيع يف خزينة �ملحكمة حتت �أمر على 
عري�سة رقم 2022/123 حجز حتفظي ، لذا: وحر�سا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ 
00. 45،738 درهم �إمار�تي �إلينا وذلك يف موعد �أق�ساه �سبعة �أيام من تاريخ تبليغكم بهذ� �الإخطار و�إال �سوف ن�سطر �آ�سفني 

التخاذ �إجر�ء�ت بيع �ملركبة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فو�ئد ور�سوم وم�ساريف. 

املخطر / كمال �سالح �سرحان 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000622 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �الإحتاد لالفالم �مللونة ذ م م - �لعنو�ن : 9460606  
�ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/5/24 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
 : بالتايل  م  م  ذ  �ص   - للحديد  ��ص  ��ص  دي   / ل�سالح  �أعاله  بالرقم  �لدعوى  يف 
مبلغ  �ملدعية  لل�سركة  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �ل�سركة  بالز�م   : �ملحكمة  حكمت 
159،388،78 درهم )مائة وت�سعة وخم�سني �لف وثالثمائة وثمانية وثمانني 
من  ت�سري  6% �سنويا  بن�سبة  عليه  �لفائدة  مع  فل�سا(  و�سبعني  وثمانية  درهما 
بالر�سوم  و�لزمتها   ، �لتام  �ل�سد�د  2022/1/28 وحتى  �لدعوى يف  تاريخ قيد 
و�مل�سروفات ومبلغ �لفي درهم �تعاب حماماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة 

�لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 

�سركة جمموعة بريد الإمارات 
اإلغاء ترخي�س بريدي

ل�سركة نيربهود اك�سربي�س �س ذ م م
�لغاء  مت  باأنه  �الإمار�ت  بريد  جمموعة  �سركة  تعلن 
�سركة     يف  �ملتمثل   278 رقم  �لربيدي  �لرخي�ص 
نيربهود �ك�سربي�ص بناء على طلب �ملرخ�ص له علما 
بان �سركة جمموعة بريد �الإمار�ت غري م�سوؤولة عن 

�ي حق للغري بعد هذ� �الإعالن. 

اإعــــــــــالن 

العدد 13652 بتاريخ 2022/9/21 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

العالجية  الطبية  وامل�ستلزمات  الدوات  لتجارة  ان�سربي�سن   : �ل�����س��رك��ة  ����س��م 
ر��سد  بنت  م��رمي  �ل�سيخه  ملك   501 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن  م  م  ذ  �س  واجلراحية 
رقم   ، ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�سكل   - -�ل��رق��ة  دي��رة   - �ل مكتوم  �سعيد  بن 
743566 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1193306 مبوجب هذ� تعلن  �لرخ�سة : 
د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل 
�ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/9/12 و�ملوثق 
�أو  �عر��ص  �أي  لديه  من  وعلى   2022/9/12 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 
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�إىل �ملدعي عليه : 1- �يه �ت�ص كيه �نرنا�سيونال �ص.م.ح  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي :هارموين للت�سميم �لد�خلي - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
�ملطالبة  تاريخ  �سنويا من   %9 بو�قع  �لتاأخريية  �لفائدة  �ىل  باال�سافة  درهم   )1.252.374.61(

وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�مها �لر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2022/9/27 �ل�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل. 
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مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�سندم �لعامليه للتجارة �لعامه �ص.ذ.م.م
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )43154( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
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�لتى  بوروي�ص،  عمار  للكاتب  �سردينيا  ليايل  رو�ي��ة  عنو�ن  ��ستوقفني 
�ختياره  �لنظر  ويلفت  �ل�سغرية،  �لقطع  م��ن  �سفحة   175 يف  تقع 
ال�سم جزيرة نائية يف بالد �لغرب على �جلانب �الأخر لقريته �ل�سغرية 
تعترب  �لتى  قريته  مع  �جلغر�يف  وتكوينها  م�ساحتها  تتطابق يف  �لتى 
من �لقرى �لنائية �أي�سا يف وطنه �جلز�ئر، وقريته “زبوجة” ت�سبه يف 
موقعها نف�ص �جلزيرة �لتى �ختارها �لكاتب لتكون ��سر�حته �لفكرية، 
و�نطالقته ل�سرد رو�يته �الأوىل، فاملناخ كما ذكره �لكاتب تقريباً �سبه 

متقارب من حيث �لطق�ص وجغر�فية �ملكان، لكن �لفرق بينهما كان يف 
�مل�سار �ل�سيا�سي و�لفكري و�ملعاناة، وعلى ما يبدو �أنه �ختار “�سردينيا” 

ل�سهرتها ولكونها من �لغرب بديال ل� “زبوجة “ قريته. 
�أمه،  وتاأتي وقفة �أخرى عند �الإه��د�ء �لذي قام �لكاتب بتوجيهه �إىل 
ومدى  و�سفها،  و�لثناء يف  �لتجميلية  �جلمل  بع�ص  كتابة  وب��دال من 
�رتباطه بها كما يفعل �لكتاب و�ل�سعر�ء، كتب عن معاناتها و�أ�ساليب 
�لرو�ية  يهدي  �أن��ه  للقارئ  فبدى  ل��ه،  تعر�ست  �لتى  و�لظلم  �لقهر 
�ملرء  يختاره  �ل��ذي ال  �لوطن  �الأم��وم��ة يف  وك��اأن��ه ج�سد  �الأم،  للوطن 
باإر�دته بل ين�ساأ ويرعرع فيه وي�سبح م�سريه مرتبط مب�سريه ومبا 

فيه من مر وحلو.
�مل��ادي بني �سرده  �لف�سل  �ل��رو�ي��ة ح��اول  �لكاتب من بد�ية  �أن  وجن��د 
باأن يجعل  �ملائل حماولة منه  باختيار نوع �خلط  وو�سفه لالأحد�ث، 
ك���الم �ل����ر�وي ك��ال��ه��ام�����ص، بينما ف��ح��وى �ل��ن�����ص ع��ل��ى ل�����س��ان �سديقه 
باخلط �لطبيعي وهذ� من �لناحية �الإخر�جية و�لت�سميم كان موفقاً 
فيها جد�ً، و�عتمد �لكاتب على مفرد�ت �سهلة وبنى رو�يته على �حلكي 
و�ل�سرد و�ل��ر�وي �لعامل باالأحد�ث، م�ستند�ً على �سرد ق�سته على ما 
مرت به �ملنطقة من �أهو�ل ومعاناة وويالت �حلروب و�ال�ستعمار، مبني 
مدى �لت�سامن �لنف�سي و�لوعي عند �لبع�ص يف تلك �ملرحلة �لزمنية، 
فجمع �لكاتب يف رو�يته بني �سرد �لذ�ت و�لتاأريخ ملرحلة زمنية مر بها 
يف حياته و�أر�د بقلمه وثقافته �أن يدونها على �سكل ن�ص �أدبي �ختار له 

حبكة در�مية،
 جت�سدت يف رحلته د�خل نف�سه، عندما وجد �سديق يعترب ظله ووجهه 
�الأخر، لكن بزي خارجي خمتلف مييل للغرب بينما جوهره وثقافته 
�لذكريات  ��ستعاد  ��سلعه، فبمجرد وجوده معه  وهمومه ماز�لت بني 
و�لتاريخ و�الأحد�ث، �لتى �متدت ل�سنو�ت �لعمر �لطويل ومت تدوينها 
يف خم�ص ليال، لقاء يومي بينهما يف م�سهد متكرر ي�سرد فيه �ل�سديق 
جمرد  وباأ�سلوب  مطلقة  حيادية  يف  �لكاتب  وي��دون��ه��ا  �الأح����د�ث،  ك��ل 
�ل�سورة  ونقل  �ل�سرد  يف  نف�سه  على  �لكاتب  تفوق  وق��د  �لتدخل،  من 
باال�ستعانة  و�ل�سمعية  �لب�سرية  �لقر�ءة  من  حالة  وخلق  و�لت�سبيه، 
�للفظية للكثري من �لتالعب باحلو��ص حني يذكر زخات �ملطر ومل�ص 
�الأ�سياء وتذوق �لقهوة وغريها من �لعو�مل �لتى يتعاي�ص معها �لقارئ 
�أنه جزء من �حل��دث، وكاأنه ي�ساهد فيلم م�سور يعر�ص على  وي�سعر 

�ل�سا�سة.
�لعربي، فالركيبة  �الأدب  �لكاتب من معرفته و�طالعه على  ��ستفاد 

�ل��ر�وي و�سديقه يذكرنا بكتاب �لدكتور  �لد�ئر بني  �الأدبية و�حل��و�ر 
م�سطفى حممود “ �أنا و�سديقي �مللحد” �لذي ��ستعر�ص فيه نف�ص 
�حلبكة مبحاورة نف�سه على هيئة �سديق، و�لكاتب عمار بوروي�ص حاور 
“ ليايل  رو�يته  ي��وؤرخ يف  �أن  و�أر�د  نف�سه مبا يحمل من هموم وطنه، 
ح��اول من  لقرية �سغرية،  ذ�تية  �سرية  �لقادمة  “ لالأجيال  �سردينيا 
منوذج  فالقرية  ككل،  �لكبري  �لوطن  على  �لظالل  يلقي  �أن  خاللها 

للوطن.
باملا�سي و�حلا�سر و�مل�ستقبل بوعي  �الأح��د�ث  �لكاتب من ربط  متكن 
و�سبب  �لد�ئمة  حالته  �سرد  من  ك��ان  تناوله  �ل��ذي  فاحلا�سر  �سديد، 
وجوده ولقائه مع �سديقه “ر�سيد” وذهب يف �ل�سرد �إىل �سبب وجود 
للقارئ،  ت�سويق  عن�سر  �ل��وج��ود  ه��ذ�  و�ع��ت��رب  �جل��زي��رة،  يف  �سديقه 
بانتظار  للرو�ية  خامتة  �سديقه  ق�سة  جعل  حني  �أي�ساً  موفقاً  وك��ان 
�بنه �لو�فد �جلديد من بالده و�لرحلة �لغري �سرعية �مل�ستمرة لبالد 
�لغرب و�لبحث �لد�ئم عن �ملجهول و�لفر�ر من �حلا�سر �ملوؤمل لروؤية 
�مل�ستقبل �لو�عد، �لذي ين�سد فيه �حلرية و�النطالق بعيد�ً عن �لكبت 
ق�سة  الأن  حلول  يف  للتفكري  م�ساحة  للقارئ  �لكاتب  وت��رك  و�لظلم، 
�لفر�ر �لغري �سرعي ماز�ل م�ستمر، فالرو�ية يف جمملها تتمتع بحبكة 

�حر�فية وب�سرد متقن و�أ�سلوب �سهل متميز.

اأ�سامة عبد املق�سود 

روؤية نقدية 

رواية ليايل �ضردينيا واأدب �ضرد الذات 

•• دبي -د.حممود علياء

بعنو�ن  نقا�سية  جل�سة  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ث��ق��اف��ة  ن���دوة  ع��ق��دت 
�لتحديات،  �الج��ت��م��اع��ي..  �لتو��سل  �سبكات  “حمتوى 
�ل�سبهات، �لتجاوز�ت” بح�سور علي عبيد �لهاملي نائب 
رئي�ص جمل�ص �الإد�رة ود. عبد�لرز�ق �لفار�ص ود. حممد 
م���ر�د ع��ب��د�هلل وع��م��ر غ��ب��ا���ص وحم��م��ود ن���ور ون��خ��ب��ة من 

�ملهتمني و�ملعنيني. 
�سارك يف �لندوة د. حبيب �ملال �لقانوين و�ساحب �خلربة 
�لق�سائية و�لربملانية و�لت�سريعية،  �لعريقة يف �ملجاالت 
�الت�سال  كلية  يف  م�����س��ارك  �أ���س��ت��اذ  �لنعيمي  عائ�سة  ود. 
و�لباحث  م��ق��ال،  وكاتبة  �الإم����ار�ت  جامعة  �جلماهريي 
�لتو��سل  مو�قع  يف  �لنا�سط  �لنعيمي  عبد�هلل  �ل��رو�ئ��ي 

�الجتماعي.
�للجنة  رئي�ص  �سلطان  عائ�سة  �لكاتبة  �جلل�سة  �أد�رت 
ب��ه �سبكات  ت�����س��ج  �ل���ن���دوة م�����س��رية �إىل م��ا  �ل��ث��ق��اف��ي��ة يف 
وق�سايا  و���س��ر�ع��ات  ح���و�ر�ت  م��ن  �الجتماعي  �لتو��سل 
و�لتي  ظهورها،  منذ  ي��ه��د�أ  مل  جدلياً  مو�سوعاً  �سكلت 
حتمية  �سياقات  �سمت  طبيعياً  �جتماعياً  ح��ر�ك��اً  متثل 

حدثت يف �لعامل وعربت عن نف�سها باأ�سكال متعددة.
و�أكدت عائ�سة �سلطان �أن �لبع�ص يرى �أن ما يحدث لي�ص 
�سوى حلقة من حلقات تطور �ملجتمعات �الإن�سانية، بينما 
ير�ه �آخرون �نفجار معريف وتقني �أ�سيء ��ستخد�مه ومت 
�لتما�سك  ويهدد  كثرية،  مبجتمعات  لالإ�سر�ر  توظيفه 

�الأ�سري ومنظومات �لقيم و�الأخالق.
�أو ريبة يف �سبكات  �أو �سك  وت�ساألت هل هناك خوف من 

�لتو��سل ب�سكل عام؟
هذ�  و�سط  يف  �لعربية  �ملجتمعات  ب��اأن  يقال  ما  وخا�سة 
�لكم من حمتوى �سبكات �لتو��سل �أكرث ��ستهالكاً ولي�ص 
و�لنا�سطني  �مل��دون��ني  يقلل من جهد  ه��ذ�  �إن��ت��اج��اً، فهل 

�لعرب على هذه �ل�سبكات؟
باأن ما يحدث على  �لبع�ص  ملاذ� يعتقد  و�أ�سافت عائ�سة 
�سبكات �لتو��سل �سلبياً وم�سر�ً، �أال ميثل هذ� خوفاً من 
�ل�سباب يعي�ص  و�أن  و�ق��ع،  �أمر  �لتغيري  �أن  �لتغيري، رغم 
يومه وحياته على �سبكات �لتو��سل و�ملو�قع كل بح�سب 
�ن�سيابية  يوؤكد  ما  �لو�سايا،  عن  بعيد�ً  و�أفكاره  قناعاته 

�لتفكري و�ختالف �الأفكار بني �الأجيال.
وت�ساءلت ملاذ� يتخوف �لبع�ص ويعار�ص وينتقد �ملحتوى 
�الأخالقي ملو�قع �لتيك توك؟ وهل �ملخرج �أو �حلل فر�ص 
متد�ولة  رقابية  وتقنيات  بر�مج  عرب  �الأ�سرية  �لرقابة 
�آث��ار �ملحتوى  �أبنائهم من  بني �الأب��اء و�الأم��ه��ات حلماية 

�مل�سلل �أو �لال �أخالقي؟ �أم هناك خمارج �أخرى؟
ماآالت  �لتو��سل  لو�سائل  ب��اأن  قناعة  هناك  �أن  وخا�سة 
و�أهد�ف لتخريب �ملجتمع، �أم �أنها يف �الأ�سل �أزمة تربية 
يف جمتمعات ما بعد �حلد�ثة �أو جمتمعات �لرفاه قادت 

ل�سياع بو�سلة �لقيم و�لهوية.. 
 كثريون يرون �أن هذه �ل�سبكات قد قربت �لعامل وجعلته 
بالفعل قرية �سغرية، ��سافة لفو�ئد معرفية و�قت�سادية 
و�سيا�سية وغريها، ملاذ� �إذن لدينا كمثقفني عرب وعائالت 
تخوف د�ئم ومنذ �لبد�ية من هذه �ل�سبكات وتاأثري�تها 

على �سبابنا؟ وخا�سة ما يظهر جلياً من حتدي للهوية 
على �سبكات �لتو��سل؟

وت���ط���رق د. ح��ب��ي��ب �مل����ال الإح�������س���اء�ت ت����دل ع��ل��ى مدى 
�لتو��سل  ���س��ب��ك��ات  ت�سغلها  �ل��ت��ي  �مل�����س��اح��ة  وت���اأث���ري  ق���وة 
�الجتماعي على م�ستوى �لعامل، وعلى ح�سب �إح�سائية 
عام 2021 يت�سح �أن هناك حو�يل 4.5 مليار �سخ�ص 
ي�ستخدمون و�سائل �لتو��سل �لعامل �أي �أكرث من ن�سف 
 40 �ل�سعودية فقط يف حدود  �الأر�سية، يف  �لكرة  �سكان 
�إفريقيا  ���س��م��ال  ���س��ك��ان  م��ن  و40%  م�����س��رك،  م��ل��ي��ون 
لديهم و�سائل تو��سل �جتماعي، و%52 من �سكان �سبه 
�جلزيرة �لعربية ودول �خلليج، �أما يف م�سر فهناك 49 

مليون �سخ�ص ي�ستخدمون �لفي�ص بوك.
من�سات  ي�ستخدم  م��ن  ك���ان  �ل�����س��اب��ق  يف  �أن���ه  �إىل  و�أ����س���ار 
�الإعالم البد �أن يكون د�ر�ص لالإعالم وله خربة يف �ملجال 
�ليوم  وكانت قنو�ت �الإع��الم حم��دودة، ولكن �الختالف 
فاأ�سبح  �إع��الم��ي��ة،  وق��ن��اة  �سحيفة  �سخ�ص  لكل  �أ���س��ب��ح 
�لتي  �لعربية  �ملجتمعات  �نفتاحاً، ولظروف  �أكرث  �ملجال 
�أو  �جتماعياً  �سو�ء  �ل�سديد  �الحتقان  من  حالة  تعي�ص 
�لتو��سل  و�سائل  زي��ادة يف  �أف��رز  ما  �سيا�سياً  �أو  �قت�سادياً 
�مل��ط��روح��ة �سو�ء  �مل��و���س��وع��ات  �الج��ت��م��اع��ي وزي������ادة يف 
�لطائفية �أو �لعرقية و�لر�تبية �الجتماعية و�سر�عات 
ن�ساهده يف و�سائل  �أك��رث عنفاً، عك�ص ما كنا  ورد�ت فعل 

�الإعالم �لتقليدية.
معينة  فئة  ح��ول  �حلا�سل  �للغط  على  حبيب  د.  وعلق 
تكون  �أن  �أن هناك فرق  �لغربية خ�سو�ساً  �ملجتمعات  يف 
�أو �لق�سية موجودة يف �ملجتمع، و�أن ت�سكل هذه  �مل�سكلة 
�مل�سكلة �أو �لفئة دعوى للقبول بها يف جمتمعنا �ملحافظ، 
ويف ه��ذه �حل��ال��ة ي��ك��ون �ملعيار ه��و �ل��ق��ان��ون �ل���ذي ميثل 
�سو�بط  يحدد  و�ل��ذي  �ملجتمع،  و�إر�دة  لرغبة  �نعكا�ص 
�لقانون،  ع���ن  ي�����س��ذ  ي��خ��ال��ف��ه��ا  وم���ن  �ل��ع��رب��ي  ملجتمعنا 

ق���ان���ون يحكمها وقد  ه��ن��اك  ل��ي�����س��ت م��ط��ل��ق��ة  ف��احل��ري��ة 
يختلف من جمتمع ملجتمع والبد من �اللتز�م بلو�ئحه.

و�أكد د. �ملال �سعوبة عمل رقابة على من�سات �لتو��سل، 
فاملن�سات هي مر�آة تعك�ص �لو�سع �ملوجود يف �ملجتمع، و�أن 
لتوجهات  �ملجتمع  توجيه  �لبع�ص  حماولة  هي  �مل�سكلة 

معينة.
عن  �حل��دي��ث  قبل  �أن���ه  �إىل  �لنعيمي  عائ�سة  د.  ون��وه��ت 
���س��ب��ك��ات �ل��ت��و����س��ل �الج��ت��م��اع��ي الب���د م��ن ت��ن��اول بع�ص 
�مل�سطلحات مثل �حلريات و�لتي هي حق �لفرد يف طرح 
وممار�سة �لفعل با�ستقاللية تامة، ولكن يف �ملقابل حينما 
ت��ك��ون �حل��ري��ة ب��ال م�����س��روع ث��ق��ايف ت��ت��ح��ول �إىل فو�سى 

وتفتقد للروؤية ومر�عاة �مل�سلحة �لعامة. 
�لثبات  ح��ال��ة  مي��ث��ل  و�ل����ذي  �لتغيري  �الآخ����ر  و�مل�سطلح 
�ل��وح��ي��دة، ول��ك��ن ك��ي��ف ي��ك��ون ت��غ��ي��ري�ً �إي��ج��اب��ي��اً يحافظ 
�لتغيري  يتعار�ص  فحني  وهويته،  �ملجتمع  ث��و�ب��ت  على 
مع �مل�سلحة �لعامة لالأفر�د يجب �أن تكون هناك وقفة 

للتحليل وتعديل �مل�سار.
�إيجابيات  در�ي��ة  على  �جلميع  �أن  �إىل  �لنعيمي  و�أ���س��ارت 
فالبع�ص  �الج���ت���م���اع���ي،  �ل��ت��و����س��ل  ���س��ب��ك��ات  و���س��ل��ب��ي��ات 

ي�ستخدمها بغر�ص �لرفيه،
موجه  ب�سكل  فا�ستخدمها  قوتها  �أدك  �الآخ��ر  و�لبع�ص   
وفعال خلدمة م�سالح و�أهد�ف حمددة و�حل�سول على 
�لدعم وفتح �آفاق جديدة لالأفكار، مما ينتج عنه تقوي�ص 
توؤدي  جديدة  ب�سرعية  �الأف��ر�د  عند  �لقدمية  �ل�سرعية 
لتبني و�إحد�ث نقلة نوعية خمتلفة قد ت�سل حماوالتها 

�إىل تغيري ثو�بت �ملجتمع.
موقفني  �أف��رزت  �لتو��سل  �سبكات  �أن  �لنعيمي  و�أ�سافت 
باأهد�ف �سخ�سية وموقف جماعي  موقف ذ�تي مرتبط 
يتمثل يف م��وق��ف �مل�����س��ارك��ني جت��اه �مل��ع��اي��ري �ل��ت��ي حتكم 

�لبنية �الجتماعية، باالإ�سافة �إىل خلق عامل �فر��سي.

 كما �أحدثت �سبكات �لتو��سل نقلة بتحويل فعل �لتو��سل 
من عامل �ملحيط �الجتماعي �إىل عامل �لتقنية مما �أحدث 
تاأثري على �لفرد من ناحية ميله للعزلة و�الن�سالخ عن 

و�لو�قع و�النتماء للعامل �الفر��سي.
�لتو��سل  ب�سبكات  ت��اأث��ري  �الإم����ار�ت  جمتمع  �أن  و�أك���دت 
و�ل�سلبي  �الإي���ج���اب���ي  ل��ل��ت��غ��ي��ري  ك��ث��رية  م��ظ��اه��ر  وه���ن���اك 
وخا�سة لدى �سريحة �ل�سباب �لذين تبنو� �أفكار� وق�سايا 
و�أن  �ملجتمع وال تعرب عن هويته،  تت�سق وخ�سو�سية  ال 
ما حدث نتيجة لفل�سفة �لتعليم �لتي ير�ها �لبع�ص �أنها 
غري مت�سقة وخ�سو�سية �ملجتمع �الإمار�تي بالتحديد ما 
يتعلق باللغة و�لعلوم �الجتماعية و�الإن�سانية، و�أن هناك 
�سر�ئح جمتمعية من �ل�سباب حتتاج ملزيد من �الهتمام. 
بنية  على  وتد�عياتها  �ل�سكانية  �لركيبة  خلل  وخا�سة 
و�أبناء  مثقفي  م��ن  كثري  تناولها  و�ل��ت��ي  �أي�ساً  �ملجتمع 

�الإمار�ت منذ �لثمانينيات.
�ل�سباب  ل��دى  تنتج  قد  �الأ�سباب  ه��ذه  �أن  �لنعيمي  ور�أت 
�الن�سالخ  �أو  �الختالف  عن  و�لبحث  �لرف�ص  من  حالة 
عن �ملجتمع وي�ستغلها �لبع�ص كما ذكر �سابقاُ، وهذ� ما 
حدث يف بع�ص �ملو�قف على و�سائل �لتو��سل و�لتي �أثارت 

بع�ص �لبلبلة �ملجتمعية.
�الجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  �أن  �لنعيمي  عبد�هلل  وذك��ر 
�أج��اب��ت على ���س��وؤ�ل ق��دمي وه��و ه��ل يحكمنا �ل��ق��ان��ون �أم 
�أن  �الأخ��الق؟ فطو�ل عقود م�ست كونت �سورة منطية 
للم�ساملة،  ومي��ي��ل  و�ل��ه��دوء  بالت�سالح  يت�سم  جمتمعنا 
وت�سكلت تلك �ل�سمات تلقائياً يف �الأذهان، ولكن بعد عام 
2011 و�النفتاح على عامل �لتو��سل �الجتماعي �ختلت 
تلك �ل�سورة بع�ص �ل�سيء فاأ�سبح لكل فرد قناته و�إعالمه 
و�أخباره �خلا�سة دون حماولة لتح�سني �ل�سورة، وبذلك 
�لبع�ص  �أن  وخا�سة  �ل��د�خ��ل  يف  خمتبئ  ك��ان  م��ا  ك�سفت 
على  ويتنمر  وي��ق��ذف  وم�ستعارة  وهمية  باأ�سماء  يظهر 

�الآخرين وال يحكمه قانون �أو �أخالق.
و��ساف �أن �بن خلدون قال �إن �ملجتمعات ال تبقى بنف�ص 
موؤثر�ت  من  فالبد  تغيري،  لها  يحدث  �أن  دون  �ل�سورة 
�ملوؤثر  �ل��ت��و����س��ل ه��ي  و���س��ائ��ل  �لتغيري، وك��ان��ت  الإح����د�ث 
�الأكرث قوة وفاعلية، كذلك �نك�سار حاجز �للغة و�أ�سبح 
هناك من يحدث بعدة لغاب، فتدفقت �ملعلومات من كل 
�إىل ت�سارع عملية  �أدى  ثقافات �لعامل وز�د �النفتاح مما 
�لتحول يف �ملجتمعات. و�أ�سبح تاأثري �الإعالم �جلديد هو 

�الأكرب و�الأ�سرع و�الأخطر.
و�أ�سار �إىل �أن �ملوؤثرين ذوي �ل�سوت �لعايل غري �لو�عي 
ب�سبب �نحد�ر لغة �لر�أي و�حلو�ر الأن لديهم فكر م�ساد 
�لعميق  �ل�سوت  ذوي  �ملوؤثرين  ولكن  �خلفاء،  يف  ين�سط 

�لنا�سج و�لو�عي هم �الأكرث تاأثري�ً.
ونوه �إىل �أن �ملحتوى �الأكرث تاأثري�ً يف �ملجتمع �ل�سعودي 
و�ملجتمع �مل�سري ب�سبب طبيعة تلك �ملجتمعات وكثافتها 
�لرفاهية  و�أن  �ملجتمعية،  جتربتها  وع��م��ق  �ل�سكانية 
�أحياناً ال تنتج حمتوى حقيقي  �ملادية  وتكري�ص �لنظرة 
و�نعكا�سها  �للغة  �أزم��ة  ح��ول  �حل�سور  وفاعل.وتناق�ص 
على �سلوك بع�ص �الأفر�د، و�همية دور �الأ�سرة يف �حلفاظ 

على �لهوية و�لعاد�ت و�لتقاليد. 

حمتوى �ضبكات التوا�ضل االجتماعي التحديات – ال�ضبهات – 
التجاوزات يف ندوة الثقافة والعلوم

ال�ضارقة للفنون تعلن عن 
تاأ�ضي�ض ق�ضم فنون االأداء

�أعلنت �ل�سيخة حور بنت �سلطان �لقا�سمي رئي�ص موؤ�س�سة �ل�سارقة للفنون 
�أم�ص، عن تاأ�سي�ص ق�سم جديد لفنون �الأد�ء حتت �إ�سر�ف طارق �أبو �لفتوح 

�لذي �سي�سغل من�سب مدير فنون �الأد�ء وقّيم �أول يف �ملوؤ�س�سة.
و�سي�سرف هذ� �لق�سم على تنظيم جمموعة متنوعة من �لرب�مج �ملو�سمية 
ب��اإن��ت��اج عرو�ص  �ل��ف��ن��ان��ني  وتكليف  ل����الأد�ء  ع��رو���ص  ت��ق��دمي  ت�سمل  �ل��ت��ي 
�إنتاجات  �ملوؤ�س�سات �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية يف  جديدة، و�لتعاون مع 

فنية م�سركة وتوفري فر�ص لتجو�ل �مل�سروعات �لفنية.
و تتمحور روؤية تلك �لرب�مج حول �لعالقة مع �ملدينة ون�سيجها �حل�سري 
وقاطنيها وموؤ�س�ساتها حيث يتم دعوة فنانني حمليني و�إقليمني وعامليني 
�ملوؤ�س�سة، وتقدميها يف  الإقامات فنية متعددة الإنتاج عرو�ص بتكليف من 

�سو�رع و�ساحات ومو�قع غري تقليدية يف خمتلف �أنحاء �ملدينة.
تقوم على  للتفاعل  �إىل خلق م�ساحات  �الأد�ء  فنون  ق�سم  بر�مج  تهدف  و 
و�ملجتمعات،  �الأم��اك��ن  وخمتلف  �لفنية  �مل�سروعات  ب��ني  �سالت  تاأ�سي�ص 
�إىل  �إ�سافة  �لفني  �الإب��د�ع  �ل�سارقة ج��زء�ً حمورياً يف  بحيث تكون مدينة 
و�لرب�مج  �حل��و�ري��ة  و�جلل�سات  �ل��ور���ص  م��ن  جمموعة  �ُص  �َسُتخ�سّ ذل��ك 
�الإم��ار�ت ومنطقة �خلليج عموماً، يتم تنظيمها  �لتعليمية مل�ساركني من 

بالتعاون خمتلف �ملوؤ�س�سات �ملحلية.
وقالت �ل�سيخة حور �لقا�سمي : “ لطاملا �سكلت فنون �الأد�ء جزء�ً ال يتجزء 
وبناء  عميقة  جت��ارب  خلق  على  ق��درة  من  حتمله  ملا  �ملوؤ�س�سة  بر�مج  من 
 “ و�أ�سافت:  و�لعاملية”.  �ملحلية  �لفني و�ملجتمعات  �الإب��د�ع  �ل�سالت بني 
�لق�سم  لهذ�  روؤية م�ستقبلية  �لفتوح لو�سع  �أبو  بالعمل مع طارق  �سعدت 
�جلديد، نوؤكد من خاللها �لتز�منا بفنون �الأد�ء كو�سيط �إبد�عي حيوي، 
لعملنا  �سي�سيف منحًى جديد�ً  �ملهمة  بهذه  �لفتوح  �أبو  ��سطالع  �أن  كما 
مبا ميلكه من خرب�ت و��سعة وفهم عميق للمجال �لفني ول�سياقات عمل 

�ملوؤ�س�سة«.
�أبو �لفتوح الأكرث من 20 عاماً يف جمال �لتقييم و�الإنتاج  و متتد خربة 
�ل��ف��ن��ي ح��ي��ث ع��م��ل ع��ل��ى تقييم م��ه��رج��ان��ات وم��ع��ار���ص ف��ن��ي��ة يف ك��ل من 
منذ  للفنون  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  م��ع  ت��ع��اون  كما  و�أوروب����ا،  و�أفريقيا  �آ�سيا 
برنامج  خ��الل  من  �لتا�سع  �ل�سارقة  بينايل  قيمي  كاأحد   ،2009 �لعام 
�لزمن«  خ��ارج  »وق��ت  ملعر�ص  وقيَّماً  �الآت��ي��ة«،  �الأي���ام  »ما�سي  عنو�ن  حمل 
دور�ت  من  �لعديد  يف  وم�ساركاته  م�ساهماته  �إىل  باالإ�سافة   ،/2016/

لقاء مار�ص �ل�سنوي.
“ي�سعدين وي�سرفني  �أبو �لفتوح:  تاأ�سي�ص ق�سم فنون �الأد�ء.. قال  وحول 
بد�ية مرحلة جديدة من خالل عملي مع �ملوؤ�س�سة باعتبارها و�حدة من 
�أبرز �ملوؤ�س�سات �لتي تقدم وتنتج فنوناً معا�سرة على �ل�سعيدين �الإقليمي 

و�لعاملي«.
و�أ�ساف :” �أتطلع قدماً ملو��سلة نهج عمل �ملوؤ�س�سة بتبني �أفكار جتريبية 
وط��م��وح��ة، و�ل��ت��ع��اون م��ع ف��ن��ان��ني وم��وؤ���س�����س��ات م��ن جميع �أن��ح��اء �لعامل 
�ل�سارقة،  يف  �لفنيني  و�ملمار�سني  �جلمهور  جتمع  من�سة  بناء  �سبيل  يف 
للموؤ�س�سة  �لتخ�س�سات  �ملتعدد  �لنهج  تعك�ص  بر�مج  ت�سميم  �سيتم  حيث 
وفنون  �ملعا�سر  �ل��ف��ن  ب��ني  �مل�سركة  �مل�ساحات  وت�ستك�سف  وم��ب��ادر�ت��ه��ا، 
عرو�ص �الأد�ء و�لتجهيز �لفني، باالإ�سافة لكونها �متد�د�ً للدور �ملحوري 
تاأ�سي�ص ق�سم  �ملنطقة«.وياأتي  �مل�سرح على �سعيد  �ل�سارقة يف  تلعبه  �لذي 
�لفنية  �ملمار�سات  بدعم  �الأم��د  طويل  �ملوؤ�س�سة  �لتز�م  ليوؤكد  �الأد�ء  فنون 

�الأد�ئية متعددة �لتخ�س�سات.

األربعاء   21  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13652  
Wednesday    21    September    2022   -  Issue No   13652



فــن �أجــنيـي

27
م�ضل�ضل Westworld.. بداأ بعامل مثايّل، وينتهي بخراب الب�ضرّية

Sublime؛ نعيم من نوع ما،  �ل�  �أواًل  �ملو�سم مثرية لالهتمام، هناك  �لعامل يف هذ�  جغر�فيا 
ت�سكنه �أرو�ح-وعي �لُن�سخ. �أ�سبه بقر�ص تخزين عمالق، يعي�ص فيه كل "وعي" يف فردو�ص خا�ص. 
وهناك عاملنا �حلايّل، ذ�ك �لذي يعي�ص فيه �لب�سر حتت �سيطرة "�الآالت". �أي �نعك�ست �للعبة �لتي 
عرفناها يف �ملو�سم �الأول، فالب�سر جمرد �أكيا�ص حلم تن�ساع ل�سيناريوهات مكتوبة م�سبقاً. وهناك 
عامل دولوري�ص، �ل�سخ�سية �الأ�سد وعياً بذ�تها، ومتتلك من �لقدرة حد حتولها �إىل كاتب حكايات 
�لب�سر، فال ج�سد مادياً لها.. هي طيف يهيمن على عقول �لب�سرية، وير�سم م�سائرهم على هو�ه. 

وهناك عامل �لب�سر، �لثو�ر، �سكان �ل�سحر�ء �لذين يريدون �إنقاذ �جلن�ص �لب�سري.
لن نخو�ص يف �أحد�ث �مل�سل�سل حر�ساً على 
باالإمكان  لكن  بعد.  ي�ساهده  مل  من  متعة 
�لب�سرّية  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  �أ���س��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��ل��ي��ق 
فبعد  �ملو�سم.  �لتي يطرحها هذ�  �جلديدة 
"�لعامل"،  على  �لن�سخ  �أو  �الآالت  �سيطرة 
يتحول  و�خليار،  �لتعبري  بحرية  ومتتعهم 
�لب�سر �إىل كائنات بال وعي ذ�تي، حتكمهم 
�أ�سبحت  �ل��ت��ي  �ل��ب�����س��ري��ة  ���س��ارول��ت ه��اي��ل، 
وتاأمل  ب��ن��وع��ه��ا،  �الرت����ق����اء  ت���ري���د  ن�����س��خ��ة 
�لب�سر �ملدفوعني باحلكاية �ملكتوبة م�سبقاً، 
�أ�سرى تكنولوجيا جتعلهم �أقرب للمنومني 
مغناطي�سياً. وهنا تظهر �الإ�سكالية �الأوىل، 
بع�ص �لب�سر ال يخ�سع كلياً، يقاوم �حلكاية 
ب�سبب  بل  �أج�سادهم،  ب�سبب  لي�ص  �ملكتوبة، 
�ل��ن�����س��خ ع���ن فهمها.  ت��ع��ج��ز  ت��رك��ي��ب��ة م����ا، 
فبع�سهم، �أي �لب�سر، ي�سمع �الأو�مر، لكن ال 
ين�ساع لها، يقاوم عرب �جلنون �أو �النتحار. 
ذ�ت �الإ�سكالية �لتي �ختربتها �لُن�سخ بعد �أن 

�متلكت وعيها وذ�كرتها.
رْف�ص �ل�سيناريو �ملكتوب م�سبقاً، �أو �مل�سري، 
ينطبق على �أ�سد �لن�سخ عدمية ور�ديكالية. 
�لذي  �الأ���س��ود،  �ل���زي  ذو  �ل��رج��ل  �أو  ويليم، 
يقرر رف�ص �للعبة �جلديدة، معيد�ً عدمّية 
�أ�سله �لب�سرّي، �إذ يرغب بالعودة �إىل �ل�سكل 
قانون  وتر�سيخ  �لكلي  �أي �خلر�ب  �لقدمي، 

ب�سيط، نحن يف لعبة، و�حل�سارة جمرد قناع، ال بقاء �سوى ل�سخ�ص و�حد، �الأقوى و�الأقدر على 
�لنجاة.

�الختالف بني  وهنا يظهر  باالرتقاء،  بالرغبة  تتمثل  �مل�سل�سل  �لتي يطرحها  �لثانّية  �الإ�سكالية 
عقلية �لن�سخة �لو�عية بذ�تها، وبني عقلية �لب�سر، بل ميكن �لقول �إنه �ختالف �سطحي، فالرغبة 
ب�"�الرتقاء" �لتي ت�سعى �سارلوت هايل �إىل حتقيقها، ت�سبه �حللم �لديني �لذي يوؤمن به �لب�سر، 

�أي �النتقال من �ل�سكل �حلايل، �إىل عامل �أو�سع و�أ�سد رقياً.
وهنا �مل�سكلة، ثمن �الرتقاء باهظ، قد يكلف �الأمر نهاية �لعامل، �أو قيامة من نوع ما. وهنا يظهر 

مفهوم "�خليار"، فبرينارد، و�حد من �أقدم �لن�سخ، يحمل نبوءة مفادها �أن �جلميع �سيفنى، وهناك 
�أمل �سئيل، وعلى �جلميع �أن "يختار" �لت�سحية بنف�سه يف �سبيل �لنجاة، جناة من ال نعرفهم، فكل 

�ملوجودين من ن�سخ وب�سر مهددون بالفناء.
�ملثري لالهتمام �أن �مل�سل�سل يك�سف �أن �لوعي �لب�سري، ولو حتول �إىل "�سيفرة" ميكن ��ستن�ساخها، 
بط ب�سكل كامل، وتعديله. هناك ما هو مريب،  يحوي ما هو غام�ص، ال ميكن توقعه، حتى لو �سُ
وهذ� ما تكت�سُفه �لن�سخ نف�سها؛ �إذ ال ميكن �لتحكم بخيار�ت �لن�سخ و�الأفر�د ب�سكل كامل. هناك 
�سو�ء كان مربجماً  للوعي،  ما  �أفقاً  �إن هناك  �أن نقول  "يك�سر" �ل�سيفرة. وهنا ميكن  دوم��اً من 
يتخطاه  �أن  مبجرد  ح��د،  هناك  طبيعياً.  �أو 
يكت�سب  و�ل����ذ�ك����رة،  �حل���ك���اي���ات  ذو  �ل��ك��ي��ان 
�أو وعيه بذ�ته. ورمبا هذ� ما ترمز  حريته، 
عدة  تظهر  �لتي  �لعالمة  تلك  �ملتاهة،  �إليه 
�إىل  دولوري�ص  �ملو�سم، وتر�سد  مر�ت يف هذ� 
ما  �أن  على  عالمة  هنا  �ملتاهة  "حريتها". 
وجود  م��ن  ب��د  وال  حكاية،  �إال  لي�ص  يح�سل 

حقيقة ور�ءها.
تعر�ص هذ� �ملو�سم �إىل �لعديد من �النتقاد�ت، 
كونه غام�ساً، �أو �أ�سبه باأحجية ننتظر حلها. 
فكلما تورطنا يف �مل�ساهدة، �كت�سفنا �أننا �أمام 
�إذ  يتحقق؛  مل  �حتمال  �أو   ،Flashback
�حلقيقة  مفهوم  علينا  �ل��ب��د�ي��ة  يف  يلتب�ص 

و�خليال.
�ل�سخ�سيات حيويتها؛  تفقد  �لوقت،  ذ�ت  يف 
�ملوت،  م��ن  وبعثها  وعيها  ن�سخ  ب��االإم��ك��ان  �إذ 
وعاء  جم��رد  �إىل  �لب�سري  �جل�سد  ليتحول 
�أ�سالة  ه��دد  م��ا  وه���ذ�  ��ستبد�له.  ب��االإم��ك��ان 
�مل�����س��ل�����س��ل، مل ي��ع��د ه���ن���اك م���ا ه���و مم��ي��ز يف 
�جل�سد �لب�سري وال �لوعي، باالإمكان تبديل 
�ل��وع��ي وك��ل ه���ذ�، ليتحول  �الأج�����س��اد ون�سخ 
يجابه  ال  ب�سيطة،  عقبة  جم��رد  �إىل  �ل��زم��ن 
�الأح����ر�ر،  �لب�سر  �آخ���ر  �ل��ث��و�ر،  �إال  �سطوتها 
باأمل  �ملتعلقني  �ل��وه��م،  نعيم  م��ن  �ملنفيني 

نكت�سف الحقاً �أنه غري موجود.

�أ�سبح �لفنان تيموثي �ساالميت �أحد �أف�سل 
من  ع��دد  يف  جناحه  بعد  جيله  يف  �ملمثلني 
 Call Me By Your م��ث��ل  �الأف����الم 
�الأفالم  من  و�ملزيد   Dune و   Name

�لتي �أظهرت موهبته �ملذهلة. 
نظًر� الأن �ملمثل �لبالغ من �لعمر 26 عاًما 
�أ�سبح �أول رجل يظهر منفرًد� على �لغالف 
�ملطبوع ملجلة British Vogue خالل 
تاريخها �لبالغ 106 عاًما، يف مقابلته مع 
�ملجلة، حتدث �ساالميت عن �أف�سل �لن�سائح 

�لتي تلقاها خالل �لفرة �ملا�سية.
ب���ع���د ت��ل��ق��ي��ه �ل���ث���ن���اء ع���ل���ى ف��ي��ل��م��ه �ل���ق���ادم 
�لذي عر�ص الأول   Bones And All
قبل  �ل�سينمائي  فيني�سيا  مهرجان  يف  مرة 
ن�سيحة  ع��ن  �ملمثل  ك�سف  �أ�سابيع،  ب�سعة 
مهنية رئي�سية تلقاها من �أحد كبار �ملمثلني 

يف �ل�سناعة. 
ليوناردو  مع  �سارك  �ل��ذي  �ساالميت  ك�سف 
 Don't Look ف��ي��ل��م  يف  ك��اب��ري��و  دي 
Up كيف قدم له �ملمثل �حلائز على جائزة 
عام  يف  �ملبا�سرة  �لن�سائح  بع�ص  �الأو���س��ك��ار 

.2018

�إىل ح���د كبري  ي�����س��ب��ه  �ل����ذي  ك��اب��ري��و،   دي 
�لتي  �ل�سينمائية  م�سريته  يف  ���س��االم��ي��ت، 
ب����د�أه����ا يف ����س���ن م��ب��ك��ر م����ن خ�����الل �أف�����الم 
قاعدة  يتبع  �أن  ل�ساالميت  ق��ال  م�ستقلة، 
و�حدة ب�سيطة وهي "ال خمدر�ت وال �أفالم 

خارقة". 
دور  ي��ل��ع��ب  �ل�����ذي مل  ل���ي���ون���اردو  �أن  ي���ب���دو 
�لبطولة يف �أي فيلم خارق على مر �ل�سنني 
�ساالميت  تيموثي  ع��ل��ى   ب�سمة  ت���رك  ق��د 
�أي م�سروع  على  بعد  يوقع  �ل��ذي مل  ا  �أي�سً
م��ع ���س��ن��اع �أف����الم �الأب���ط���ال �خل���اري���ن مثل 

.Marvel �أو   DC
مليئة  �الآن  حتى  �ساالميت   م�سرية  كانت 
 Beautiful م��ث��ل  �مل�ستقلة  ب��امل�����س��اري��ع 
 Little و   Lady Bird و   Boy
 Luca �لقادم  فيلمه  و�الآن   Women
 Guadagnino Bones And

.All
 ك��ان �أك���رب فيلم ل��ه حتقيقا ل���الإي���ر�د�ت يف 
���س��ب��اك �ل��ت��ذ�ك��ر ه��و Dune م��ن �إخ����ر�ج 
Denis Villeneuve، و�لذي ي�سور 

حاليا �جلزء �لثاين منه.

تيموثي �ضاالميت يك�ضف عن ن�ضيحة ليناردو 
دي كابريو له ليحافظ على م�ضريته املهنية

اأخريًا، بث املو�سم الرابع   ،HBO اأنهت �سبكة 
على  عامني  بعد   ،Westworld م�سل�سل   من 

انتهاء الثالث. 
 The( "اخليار"  ع��ن��وان  يحمل  املو�سم  ه��ذا 
Choice(؛ املفهوم الذي يتكرر طوال احللقات 
التي تبداأ بعامل مثايّل، وتنتهي  الثماين، تلك 
حد  جناتها  فر�س  وتقّل�س  الب�سرّية،  بخراب 

ال�ستحالة.
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عادة غذائية ت�ضاهم يف الوقاية 
من االإ�ضابة باالأمرا�ض القلبية

�لكمية  على  �حل�����س��ول  �خل���رب�ء  بح�سب  �ل�سحي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ن��ظ��ام  يعني 
عدم  من  �أي�سا  �لتاأكد  مع  �لغذ�ئية  و�لعنا�سر  �لفيتامينات  من  �ملنا�سبة 

�حل�سول على كمية ز�ئدة من �لدهون �أو �ل�سوديوم يف �لطعام.
من  �أق���ل  با�ستهالك  لالأمريكيني  �لغذ�ئية  �لتوجيهية  �مل��ب��ادئ  وتو�سي 
�الأمريكي  وي�ستهلك  للبالغني،  يوميا  �ل�سوديوم  من  ملليجر�م   2300
�لعادي حو�يل 3400 ملليجر�م من �ل�سوديوم يوميا، وفقا الإد�رة �لغذ�ء 

و�لدو�ء.
 1000 �ل�����س��ودي��وم مب��ق��د�ر  ت��ن��اول  �أن تقليل  �ل��ب��اح��ث��ون م��وؤخ��ر�  ووج���د 
�ل��ق��ل��ب و�ل�سكتة  ب��اأم��ر����ص  �أن مي��ن��ع �الإ���س��اب��ة  ي��وم��ي��ا مي��ك��ن  م��ل��ل��ي��ج��ر�م 

�لدماغية.
و��ستخدم �لباحثون �لنتائج �ملن�سورة من برنامج �سابق لتقليل �مللح �لذي 
يقي�ص كمية �مللح �لتي ي�ستهلكها �مل�ساركون يوميا، �لبيانات �لتي مت جمعها 
من �أكرث من 5000 �سخ�ص بالغ يف جميع �أنحاء �ل�سني، وطور �لباحثون 
�ليومي  �ل�سوديوم  تناول  لتقليل  �ملقدرة  �ل�سحية  باالآثار  للتنبوؤ  منوذجا 

مبقد�ر 1000 ملليغر�م، و 3200 ملليغر�م، و 5000 ملليغر�م.
�سغط  تغيري  �إىل  �لتخفي�ص  ه��ذ�  بها  �سيوؤدي  �لتي  �لكيفية  على  ورك��زو� 
�لدم وكذلك خماطر �الإ�سابة بالنوبات �لقلبية و�أمر��ص �لقلب و�الأوعية 

�لدموية و�ل�سكتة �لدماغية.
�لباحثون  نظر  �ل�سوديوم  كمية من  �أق��ل  �أن��ه حتى قطع  �لنتائج  ووج��دت 
�إليها، 1000 ملليغر�م من �ل�سوديوم كل يوم، ميكن �أن مينع 9 ماليني 
حالة من �أمر��ص �لقلب و�ل�سكتة �لدماغية، مبا يف ذلك 4 ماليني �أدت �إىل 

�لوفاة بحلول عام 2030.
يف  �سادمة  �ل��در����س��ة  :"هذه  ماكديرموت  ل��ور�  �لتغذية  �أخ�سائية  تقول 
بخف�ص  تتاأثر  �أن  ميكن  �أنها  تتوقع  �لتي  �لكبرية  �الأع��د�د  ب�سبب  �لبد�ية 
�إ�سارة �لدر��سة �إىل �أن �لكثري من �لنا�ص ميكن  تناول �ل�سوديوم".  ورغم 
حتذر  لل�سوديوم،  تناولهم  تقليل  خ��الل  م��ن  �إي��ج��اب��ي  ب�سكل  ي��ت��اأث��رو�  �أن 

ماكديرموت من �أن هناك بع�ص �ملحاذير للدر��سة.
ت�سيف ماكديرموت:" عندما تتعمق �أكرث يف �لدر��سة، فاإنك تدرك �أنه مت 
جمع �لبيانات خالل فرة زمنية ق�سرية ثم تطبيقها على منوذج الإظهار 

�الجتاهات �ملحتملة لتوقع �لتاأثري�ت �مل�ستقبلية".
�ل�سبب  عالقة  لنا  تظهر  ال  م�سكلة،  "هذه  قائلة:  ماكديرموت  وت�سرح 
هذه  م��ن  ن��رى  �أن  ن�ستطيع  ال  الأن��ن��ا  �ل��وق��ت  مب���رور  �حلقيقية  و�لنتيجة 
تقدره  �ل��ذي  �لوقت  يف  �سي�ستمر  �ل��دم  �سغط  يف  �النخفا�ص  �أن  �لدر��سة 
�لتوقعات، وبغ�ص �لنظر عن ذلك، فاإنه ال يز�ل يظهر نتيجة و�عدة لتح�سني 
�ل�سحة �لعامة و�لرعاية �لوقائية، حيث �أن �لعالقة بني �ل�سوديوم و�سغط 
�أن نتائج هذه  �لدم �النقبا�سي قد تر�سخت ب�سكل جيد". على �لرغم من 
�لدر��سة تنبوؤية منذ �أن نظرت �لدر��سة يف منوذج مفاهيمي بدال من جتربة 
لدعم  كاف  دليل  هناك  ي��ز�ل  ال  �أن��ه  ماكديرموت  تقول  تدخلية،  �سريرية 

فو�ئد تقليل كمية �ل�سوديوم يف نظامك �لغذ�ئي.
�ليوم  1000 ملليغر�م يف  �ل�سوديوم مبقد�ر  "�إن تقليل تناول  وت�سيف: 
قد يوؤدي �إىل �سحة �أف�سل، وكذلك منع �أمر��ص �لقلب و�ل�سكتة �لدماغية 
عندما يتم ��ستهالك �ل�سوديوم ب�سكل مفرط ب�سبب �الإجهاد �لذي ي�سعه 

�ل�سوديوم �لز�ئد على �لقلب".

؟  تتماوت  ان  الفعى  ت�ستطيع  • هل 
- نعم هناك بع�ص �الأفاعي ي�ستطيع ذلك مثل �الأفعى خنزيرية �النف 
وت�سمى �حياناً ذ�ت �حلفيف �و �الفعى �لنفاحة �و �لثعبان �لنفاح فاأذ� 
وك�ست هذه �الأفعى لفرة طويلة فاإنها تنقلب على ظهرها وتتلوى يف 
�أمل و��سح ثم تهد�أ وتبقى على ظهرها مفتوحة �لفم مدالة �لل�سان كما 
لو كانت ميتة و�ذ� رفعها �حد تتدىل يف �رتخاء دون حر�ك وال تعود �إىل 

طبيعتها حتى يركها �لدخيل ويذهب بعيد�ً.
الذهب؟ عن  قدمًيا  ُيطلق  كان  الذي  ال�سم  هو  • ما 

- �الأ�سفر �لرنان.
النار؟ به  حتيط  حينما  العقرب  يت�سرف  • كيف 

- يل�سع نف�سه فيموت.
بالعامل؟ احليوانات  اأثقل  هو  • ما 

- �حلوت �الأزرق.

مرة.  50 ب�  وزنها  يفوق  وزنا  حتمل  �أن  ت�ستطيع  �لنملة  �أن  تعلم  • هل 
جميع  يف  �ملوجودة  �لبحري�ت  عدد  عن  يزيد  وحدها  كند�  يف  �ملوجودة  �لبحري�ت  جمموع  �أن  تعلم  • هل 

دول �لعامل جمتمعة.
جميع  يف  �ملوجودة  �لبحري�ت  عدد  عن  يزيد  وحدها  كند�  يف  �ملوجودة  �لبحري�ت  جمموع  �أن  تعلم  • هل 

دول �لعامل جمتمعة.
�الإن�سان  �سحة  يف  ت�سهم  �لتي  �الأمور  من  مبكرة  ب�سورة  و�ال�ستيقاظ  مبكرة  ب�سورة  �لنوم  �أن  تعلم  • هل 

ب�سكل كبري جد�.
�لفوالذ. من  مر�ت   5 �أقوى  �لعنكبوت  حرير  �أن  تعلم  • هل 

�ملر�ص. ب�سبب  تنتحر  ولكنها  متوت  ال  �لن�سور  �أن  تعلم  • هل 
�ل�سور  �لتقاط  عن  م�سوؤولة  ح�سية  خلية  مليون   90 نحو  على  حتتوي  �لعني  �سبكية  �أن  تعلم  هل   •

ومتييز �الألو�ن.
�الأوىل. �ل�سبح  �ساعات  يف  طبيعية  ب�سورة  د  فيتامني  على  ت�ستمل  �ل�سم�ص  �أ�سعة  �أن  تعلم  • هل 

�خليل. ركب  من  �أول  �ل�سالم  عليه  �إ�سماعيل  �أن  تعلم  • هل 
يف  وهو  �أمه  �سوت  ي�سمع  �لطفل  �إن  حيث  �أمه،  �سوت  هو  حياته  يف  �لطفل  ي�سمع  ما  �أول  �أن  تعلم  • هل 

بطنها.
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فوائد املوز
�لغنية  �لفاكهة  م��ن  �مل���وز  يعد 
لكونه  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة؛  ب��ال��ع��ن��ا���س��ر 
�ملعادن،  يحتوي على كثري من 
و�ملغن�سيوم  و�حل��دي��د  كالزنك 
و�لفيتامينات  و�ل��ب��وت��ا���س��ي��وم، 
و)ج����(،   ،)12 و)ب  )�أ(،  م��ث��ل 
على  ي����ح����ت����وي  ك����م����ا  و)د(، 
لذلك  و�لكال�سيوم؛  �ل��ربوت��ني 

فهو غني بالفو�ئد �ل�سحية. وي�ستعر�ص موقع )�إيت ر�يت( جمموعة من 
ملا  �لدم؛  �الأنيميا وفقر  �مل�ساهمة يف عالج  �ل�سحرية للموز؛ منها  �لفو�ئد 
يحتويه من �حلديد. كما ي�ساهم يف عالج �سغط �لدم �ملرتفع؛ حيث يعمل 
�لبوتا�سيوم  م��ن  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  لكونه  �ل�سغط؛  خف�ص  على 
وك��م��ي��ات قليلة م��ن �مل��ل��ح؛ ل��ذل��ك ف��ه��و ع��ام��ل وق��اي��ة م��ن �أم���ر�����ص �لقلب 
يحتويه من  ملا  �الكتئاب؛  على مقاومة  �ملوز  وي�ساعد  �لدماغية.  و�ل�سكتة 
مادة "�لربتوفان" �لتي يتم حتويلها �إىل مادة "�ل�سريوتونني" مبا ي�ساهم 

يف حت�سني �ملز�ج. ويعمل على تقوية �لعظام مبا يحتويه من �لكال�سيوم.
كما �أنه ينظم ن�سبة �ل�سكر يف �لدم ويحمي من �ل�سكري من �لنوع �لثاين، 
وي�ساعد على خف�ص �لوزن على عك�ص �ل�سائع من كونه يزيد �لوزن ويقلل 
ويعالج  للحمو�سة  طبيعي  م�ساد  �أن��ه  كما  �حل��و�م��ل  عند  �ل�سباح  غيثان 

قرحة �ملعدة.
 � ك��ذل��ك م��ف��ي��ًد� جدًّ �ل��ع�����س��الت. وي��ع��د  مل��ق��اوم��ة ت�سنج  �أن م���وز مفيد  ك��م��ا 
�النتباه  على  �لطفل  وي�ساعد  �ل��ذك��اء  م�ستوى  ي��رف��ع  لكونه  ل��الأط��ف��ال؛ 

و�ليقظة خالل �ملذ�كرة.

كان �لثعبان نائما بني �سخرتني عندما �هتزت �حد�هما ف�سقطت على �الأخرى و�نح�سر �لثعبان فيما بينهما ال 
ي�ستطيع �خلروج ومل ير�ص �حد باأن ينقذه حتى مر يف �ملكان رجل عجوز وجاء لي�سريح على �ل�سخره فناد�ه 
�لثعبان لينقذه فنظر �ليه �لعجوز وعرف ما هو فيه فاأف�سح له مكانا و�خرجه.. وقف �لثعبان �لكبري �ل�سخم 
�مام �لعجوز و�ساأله �مل تخف منى فقال �لعجوز ومل �خاف ما د�م �هلل �قوى منك؟ فقال �لثعبان نعم.. ولكن 
�نا لن �وؤذيك بل �ساأقدم لك عر�سا: لك �ن تتمنى �منية فاأحققها لك. فقال �لعجوز: ��سكرك مل �نقذك لتقدم 

يل مكافاأة بل �نقذتك لوجه �هلل. 
ت�ساء  ملن  �منحها  �و  رقبتك  فالب�سها يف  رقبتي  �لتي على  ثانية وخذ هذه �حللقة  ��سكرك مرة  �لثعبان  فقال 

فتحميه وحتقق له ما يريد و�سيعي�ص حياة هانئة.. ف�سكره �لعجوز و�خذ �حللقة و�ن�سرف.
 وملا ذهب لبيته حكى البنه �سلطان ما حدث ومنحه �حللقة وقال �سبعت من �لدنيا �ما �نت فاأمامك �لكثري 
لتفعله فيها ف�سكره �بنه �لبار و�خذ �حللقة وو�سعها يف رقبته وخرج حلر�ثة �ر�سه فاأح�ص باأن يده تعمل كاأنها 
يد 100 رجل ويف وقت ق�سري كان قد �نتهى من عمله، �ر�د �ن يحمل غلته لبيته فلم يحتج مل�ساعدة �حد وكاأنه 

مارد ي�ستطيع �ن يحمل جبال .. فاأخفى مافيه من قوة حتى ال يطمع فيها �حد .
�لقرية ف�ساد�  فاأخذ يعيث يف  �الأ���س��ر�ر  �لرجال  �لقرية رج��ل جبار عنيد ميلك جي�سا من  �إىل  ن��زل  ج��اء وق��ت 
وياأخذ ما فيها ملكا له ومل ي�ستطع �حد �ن يت�سدى له لقوته وجربوته وهنا جل�ص �سلطان ليال يحدث نف�سه 
ب�سوت عال هل ي�ستطيع هذ� �لطوق �ن ي�ساعدين فخرج له يف �حلال �لثعبان وقد مالأ ن�سف �لغرفه وقال وهل 
حت�سبني �ساأترك هذه �لوليمة تفوتني، ذلك �لرجل �جلبار يل والأعو�ين جي�سه حالال علينا و�سحك �سحكة 
مدوية �ختفى بعدها وخرج �سلطان ملو�جهة �لرجل �جلبار يف �لوقت �لذي هاجم �لثعبان و�عو�نه رجاله فاأخذو� 
�لعابا �سغرية يف يد �طفال م�ساغبني فق�سو� عليهم متاما عندما كان جبارهم يغم�ص  وكاأنهم  يعت�سروهم 
عينيه �ي�سا يف رحلة �بدية بعدما ق�سى عليه �سلطان وخرج من مكانه ليعيد الأهل قريته ممتلكاتهم و�سط 

تهليلهم به زعيما و�سلطانا عليهم فجل�ص يحكم بينهم بعدل �هلل و�سريعة ��سالمه .

ك�سفت در��سة جديدة �أن م�ستخل�ص �لب�سل ميكن �أن يخف�ص 
�أن هذ�  �ل���دم، و�دع���ى �خل���رب�ء  �ل�سكر يف  ن�سبة  �رت��ف��اع  ب�سدة 
على  "�لقدرة  لديه  منزل  كل  يف  �ملوجود  �خل�سار  من  �لنوع 
عالج مر�ص �ل�سكري". وقال �ملوؤلف �لرئي�سي للدر��سة �أنتوين 
�أوجيه من جامعة والية دلتا يف �أبر�كا بنيجرييا يف �الجتماع 
دييغو:  ���س��ان  يف  �ل�سماء  �ل��غ��دد  جلمعية   97 رق��م  �ل�سنوي 
ولديه  غذ�ئي،  كمكمل  وي�ستخدم  ومتوفر  رخي�ص  "�لب�سل 
�لدر��سة  خ��الل  ومت  �ل�سكري."  مر�سى  ع��الج  على  �ل��ق��درة 
بد�ء  �مل�سابة  �لفئر�ن  من  جمموعات  ثالث  �إعطاء  �جلديدة 
�ل�سكري جرعات خمتلفة من م�ستخل�ص �لب�سل، كما �أعطى 
�لفئر�ن  م��ن  جمموعات  ل��ث��الث  و�لب�سل  �ل���دو�ء  �لباحثون 
�ل�سكر  من  طبيعي  م�ستوى  مع  �ل�سكر  مبر�ص  �مل�سابة  غري 
�أعطيت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ئ��ر�ن  و���س��ه��دت  �ل���دم كمجموعة حت��ك��م.  يف 
�نخفا�سا  �لب�سل  600 جمم من م�ستخل�ص  و  400 جمم 

كبري� يف م�ستويات �ل�سكر يف �لدم بن�سبة 50 يف �ملائة و 35 
يف �ملائة على �لتو�يل. كما خف�ص م�ستخل�ص �لب�سل م�ستوى 
�لكولي�سرول �لكلي يف �لفئر�ن �مل�سابة بد�ء �ل�سكري، وكانت 
�لفئر�ن غري �مل�سابة بال�سكري تكت�سب وزنا، لكن �أولئك �لذين 
يعانون من هذه �حلالة مل يزد وزنهم. قال �أوجية: "�لب�سل 
لي�ص غنيا بال�سعر�ت �حلر�رية،ومع ذلك، يبدو �أنه يزيد من 
معدل �الأي�ص وبالتايل يزيد من �ل�سهية، مما يوؤدي �إىل زيادة 
�أدى بها  �لتغذية، ونحن بحاجة �إىل �لتحقيق يف �الآلية �لتي 
لدينا  ولي�ص  �ل���دم،  يف  �جل��ل��وك��وز  ن�سبة  خف�ص  �إىل  �لب�سل 
تف�سري حتى �الآن". ويعتقد بع�ص �لعلماء �أنه ال �أمل يف عالج 
مر�ص �ل�سكري با�ستخد�م �لب�سل، قال �لدكتور �أنوب مي�سر� ، 
رئي�ص مركز Fortis CDOC لل�سكري يف �لهند : "وفقا 
لهذ� �ملنطق، مل تكن �لهند نقطة �ساخنة ملر�ص �ل�سكري كما 
هي عليه �ليوم، نحن ن�ستهلك �لكثري من �لب�سل، فهو عن�سر 

�لكثري  ل��دي��ن��ا  ي����ز�ل  �مل��ط��ب��خ وال  �أ���س��ا���س��ي يف 
 Indian و�أخ���رب  �ل�سكري."  مر�سى  م��ن 

"مت�سرعا  ���س��ي��ك��ون  �أن����ه   Express
��ستنتاجات  ��ستخال�ص  يف  للغاية 

�أن����ه  �أ������س�����اف  ل���ك���ن���ه   ، حمددة" 
ينبغي تكر�ر �لنتائج يف �لتجارب 

�ل��ب�����س��ري��ة. وب��ح�����س��ب �خل����رب�ء 
�لغذ�ئي  �ل���ن���ظ���ام  ي�����س��اع��د 
على  �حل��ف��اظ  يف  �ل�سحي 
�أمر  �ل��وزن منخف�سا، وهو 
من  �ل�سكري  ملر�سى  مهم 

�أنه  2، كما  و�ل��ن��وع   1 �ل��ن��وع 
يدير م�ستويات �ل�سكر يف �لدم ويقلل من 

خطر حدوث م�ساعفات، مثل �أمر��ص �لقلب �أو �لكلى.

الب�ضل قد ت�ضاهم يف �ضبط ن�ضبة ال�ضكر يف الدم
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