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تكرار القيل�لة م�ؤ�ضر على خطر ارتفاع ال�ضغط
�أظهر بحث جديد ُن�سر �أم�س �أن �لقيلولة على �أ�سا�س منتظم مرتبطة 
بزيادة خماطر �لإ�سابة بارتفاع �سغط �لدم و�ل�سكتة �لدماغية. وهذه 
للم�ساركني على مدى  �ملالحظة  ت�ستخدم  �لتي  �لأوىل  �لدر��سة  هي 

فرتة طويلة، مع �لتحقق من �سحة �ملخاطر �لور�ثية.
باجلامعة  �ملركزي  �سيانغيا  م�ست�سفى  من  باحثون  �لدر��سة  و�أج��رى 
"هايربتن�سن" �لتي  جملة  يف  �لنتائج  وُن�سرت  �ل�سني.  يف  �جلنوبية 

ت�سدرها جمعية �لقلب �لأمريكية.
11 عاماً  �سخ�س على مدى  ن�سف مليون  بيانات  �لبحث  و��ستخدم 
من قاعدة بيانات �لبنك �حليوي �لربيطاين، وهي مورد بحثي و��سع 
بانتظام  �مل�ساركون  قدم  حيث  �حلياة.  ومنط  �جلينية  �ملعلومات  عن 
عن  معلومات  جانب  �إىل  للبنك،  و�ل��ل��ع��اب  و�ل��ب��ول  �ل��دم  م��ن  عينات 

عاد�تهم �حلياتية و�لتغذية.
وياأخذون  عاماً   60 عن  �أعمارهم  تزيد  �لذين  �أن  �لدر��سة  ووج��دت 
بارتفاع  لالإ�سابة   12% بن�سبة  �أعلى  �حتمال  لديهم  ع��ادة  قيلولة 

�سغط �لدم، و%24 لالإ�سابة ب�سكتة دماغية.
�أما من تقل �أعمارهم عن �ل� 60 وياأخذون �لقيلولة بانتظام فتزد�د 
مقارنة   20% بن�سبة  لديهم  �ل��دم  �سغط  بارتفاع  �لإ�سابة  خماطر 

مبن ل ياأخذون �أي غفوة خالل �لنهار مطلقاً.

�ضخان �ضديق للبيئة
�إذ� كان �حلد من �نبعاثات �لكربون و�ملنتجات �ل�سديقة للبيئة على 
ر�أ�س قائمة �أولوياتك، فاإن هذ� �ل�سخان �لذي يعمل بالوقود �حليوي 
 Unichest �سركة  �إن��ت��اج  م��ن  بيوهيرت  �سخان  ينا�سبك.  م��ا  ه��و 
لعمالئها  �جلنوبية  كوريا  ومقرها  �ل�سناعي  للت�سميم  �ل�ست�سارية 
خمترب فلينت، وهو ذو بناء قوي للمنازل �حلديثة ويكفي متطلبات 
�لتدفئة �لد�خلية ملو�سم �ل�ستاء باأكرث �لطرق �ملمكنة ��ستد�مة. ووجدت 
�ل�سركة �ملنتجة طريقة جديدة لال�ستفادة �حلكيمة من جميع زيوت 
�لطهي �لتي تكون جيدة بعد �ل�ستخد�م. و�سيكون �ل�سوق �مل�ستهدف 
لهذ� �لنموذج �لأويل هو ب�سكل رئي�سي �ملناطق �لريفية و�ملز�رع، �إذ ل 
يز�ل �لقرويون ي�ستخدمون �لكريو�سني �لقذر و�ل�سخانات �لتي تعمل 
بالفحم و�لتي ت�سر باملناظر �لطبيعية. �ل�سيء �جليد يف نفايات زيت 
�لطهي �أو �لزيت �لنباتي �أو زيت �لقهوة �أو �لدهون �حليو�نية �أو زيت 
�أي  دون  منخف�سة  بتكلفة  �إنتاجها  يتم  �أن��ه  هو  �لدقيقة  �لطحالب 

متطلبات معاجلة �إ�سافية، وبالتايل توفر �لوقت و�ملال.

ابتكار بطارية رملية مل�اجهة اأزمة الطاقة
طّور باحثون فنلنديون �أول بطارية رملية يف �لعامل قادرة على تخزين 
�لطاقة �خل�سر�ء لعدة �سهور، �لأمر �لذي يجعلها من �حللول �ملبتكرة 

ملو�جهة �أزمة �لطاقة �لعاملية.
وقد  رو�سيا،  من  �لغاز  من  �حتياجاتها  معظم  على  فنلند�  وحت�سل 
"�لطاقة  على  �أبحاثهم  �لعلماء  تركيز  �إىل  �أوكر�نيا  يف  �حل��رب  �أدت 

�خل�سر�ء".
"بطارية  �أول  �أن  �سي"  ب��ي  "بي  �لربيطانية  �لإذ�ع����ة  هيئة  وذك���رت 
ماركو  �لفنلنديان  و�ملهند�سان  �لباحثان  �بتكرها  �لعامل  يف  رملية" 

يلونني وتومي �إيرونني يف مدينة كانكانبا، غربي �لبالد.
ت�ستخدم رمال منخف�سة �جلودة ويتم �سحنها  �لبطارية  �أن  وتابعت 
من  توليدها  ي��ج��ري  �ل��ت��ي  �لرخي�سة"،  "�لكهرباء  على  بالعتماد 

�لطاقة �ل�سم�سية �أو �لرياح.
500 درجة  �أن �جلهاز يخزن �حل��ر�رة عند ح��و�يل  �مل�سدر  و�أو���س��ح 
مئوية، و�لتي ميكن �أن تدفئ �ملنازل يف فرتة �ل�ستاء، �لتي تكون فيها 

�لطاقة مكلفة �أكرث.
�أ�سطو�نة كبرية من مادة عازلة حتتوي  �لرمل من  وتتكون بطارية 
بد�خلها على �سل�سلة من �ملقاومة �لكهربائية و100 طن من �لرمال 

�ملكد�سة د�خل �سومعة رمادية.
فرت�ت  من  ف��رتة  يف  �لكهرباء  �أ�سعار  ترتفع  "حني  �لباحثان:  وق��ال 
�ل�سنة، نريد �أن نكون قادرين على �إدخالها �إىل �ملخزن ب�سرعة كبرية 

وتركها هناك لعدة �أ�سهر".
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لتربيد  غريبة  ابتكارات   3
هاتف اآي ف�ن يف ال�ضيف

هو�تفنا  تتعر�س  �أن  ميكن  �ل�سيف  ف�سل  يف  �حل���ر�رة  درج���ات  �زدي���اد  م��ع 
�خلرب�ء  وين�سح  �لعمل.  ع��ن  وتتوقف  حر�رتها  درج��ة  لرت��ف��اع  �ملحمولة 
تعر�سها لأعطال خطرية  لتجنب  �ل�سم�س  لأ�سعة  �لأجهزة  تعري�س  بعدم 
�مل�سكلة، نقدم لك بع�س  ه��ذه  و�إذ� كنت تعاين من  �ل��ز�ئ��دة.  من �حل��ر�رة 
�سحيفة  بح�سب  �ل�سيف،  يف  �ملحمول  هاتفك  لتربيد  �لغريبة  �لبتكار�ت 

ذ� �سن �لربيطانية:
كي�س تربيد

PHOOZY Apollo عبارة عن حقيبة معزولة حتمي هاتفك من 
�حلر�رة �لز�ئدة. ويقول من�سئو �ملحتوى �إنها ت�ستخدم تقنية بدلة �لف�ساء 
�لتي ت�ستخدمها وكالة نا�سا لعك�س 90 يف �ملائة من حر�رة �ل�سم�س بعيد�ً 
عن هاتفك، ويزعمون �أي�ساً �أنها ميكن �أن تطيل عمر �لبطارية مبا ي�سل 

�إىل ثالث مر�ت، مقارنة بعدم ��ستخد�م �حلقيبة.
مروحة �لهاتف �لذكي

ميكنك �حل�سول على جمموعة متنوعة من �ملر�وح �ملت�سلة بهاتفك، مما 
مبدخل  تو�سيلها  وميكن  جد�،  رخي�س  بع�سها  �لتربيد.  بع�س  لها  يوفر 

.USB
مظلة �لهاتف �لذكي

و�ستوفر  �ل��ذك��ي.  لهاتفك  جمانية  �سغرية  مظلة  م��وب��اي��ل  تي�سكو  ت��ق��دم 
�ملظلة بع�س �لظل �لذي ت�ستد �حلاجة �إليه، وقد ت�ساعدك �أي�ساً على روؤية 
 4 لفرتة حم��دودة حتى  متاحة فقط  لكنها  قلياًل.  �أف�سل  ب�سكل  �ل�سا�سة 

�أغ�سط�س -�آب يف �لو�قع.

الأمطار ت�ضل اأكرب 
مدن باك�ضتان 

يف  مدينة  �أك��رب  كر�ت�سي  �سلطات  �أعلنت 
ب��اك�����س��ت��ان ح��ال��ة ط����و�رئ م��ن��اخ��ي��ة �أم�س 
هطول  �����س���ت���م���ر�ر  م���ع  �لث���ن���ني  �لأول 
�لرياح  م��ع  �ملرت�فقة  �لغزيرة  �لأم��ط��ار 
�إغ��ر�ق عدد كبري  �إىل  �أدى  �ملو�سمية، ما 

من منازلها وطرقاتها.
�لرياح  عن  �لناجمة  �لأم��ط��ار  �أن  ورغ��م 
�لتي تهب من حزير�ن-يونيو  �ملو�سمية 
لري  �أ�سا�سية  تعد  �يلول-�سبتمرب  حتى 
�لبحري�ت  م���ي���اه  وجت���دي���د  �مل��ح��ا���س��ي��ل 
�لقارة  �سبه  �أن��ح��اء  جميع  يف  و�ل�����س��دود 
�أي�����س��ا معها  �ن��ه��ا جت��ل��ب  �ل��ه��ن��دي��ة، �ل 

�لكو�رث كل عام.
�ل��ث��ام��ن��ة يف  �مل��رت��ب��ة  يف  باك�ستان  وت��اأت��ي 
للطق�س  تعر�سا  �لأك��رث  �لبلد�ن  قائمة 
�حل���اد �ل��ن��اجت ع��ن �لتغري �مل��ن��اخ��ي، وفق 
غري  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  "غريووت�س"  م��ن��ظ��م��ة 
�ل�سند  ح��ك��وم��ة  و�أع���ل���ن���ت  �حل���ك���وم���ي���ة. 
كر�ت�سي  يف  ر���س��م��ي��ة  ع��ط��ل��ة  �لث����ن����ني 
�أب����اد يف حم��اول��ة لتجنب خطر  وح��ي��در 
�لفي�سانات، لكن �ملناطق �ملنخف�سة �لتي 
ت��ت��ع��ر���س م��ن��ذ �أ���س��اب��ي��ع لأم���ط���ار غزيرة 

حتولت �ىل مناطق منكوبة.

مواد غذائية ميكن اأن تعزز احلماية
�ص 23 من اأ�صعة ال�صم�س بن�صبة ت�صل اإىل 40 %

�أو  �ل���وردي  �ل��ل��ون  ذ�ت  �ل�سم�سية  "�لنظار�ت  و�أ���س��اف��ت: 
�ل�سم�س،  طيف  م��ن  �لأزرق  �جل��زء  حتجب  منه  �لقريبة 
�لن�سفي  �ل�����س��د�ع  �ل��ن��ا���س  بع�س  ع��ن��د  ي�سبب  �ل���ذي  �أي 

و�ل�سد�ع".
و�أ�سارت �لطبيبة �لرو�سية �إىل نتائج در��سة علمية �أجريت 
�لإيجابي  �لتاأثري  لتحديد  مكر�سة  وكانت   2021 ع��ام 
لل�سوء �لأخ�����س��ر يف ح��ي��اة �مل��ر���س��ى، �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
�لبقاء حتت  �أنه بدل من  �لن�سفي، م�سددة على  �ل�سد�ع 
�أ�سعة �ل�سم�س، ُين�سح بالتجو�ل يف �أماكن تظللها �لأ�سجار 

�خل�سر�ء.
ي�سبب  �ل�سو�ئل  م��ن  كافية  كمية  ت��ن��اول  ع��دم  �إن  وق��ال��ت 
�ل�سد�ع �لن�سفي. لذلك يجب �سرب �ملاء لي�س فقط عند 

�ل�سعور بالعط�س، بل ب�سورة منتظمة خالل �لنهار.
�لهو�ء  �حتبا�س  �أن  �إىل  �ل��رو���س��ي��ة  �خل��ب��رية  �أ���س��ارت  كما 
وجود  لعدم  �أي�سا،  �لن�سفي  �ل�سد�ع  ي�سبب  "�خلنقة" 
كمية كافية من �لهو�ء �لنقي �ملتجدد، لذلك يجب تهوية 
ب�سورة  �لهو�ء،  مكيفات  ت�سغيل  �أو  �لنو�فذ  بفتح  �لغرف 
هو�ء  على  وللح�سول  فيها،  �ل��ه��و�ء  �حتبا�س  ملنع  دوري���ة 

نقي با�ستمر�ر.

ال�صداع الن�صفي والنوم
قد يح�سل �لبالغون و�لأطفال �مل�سابون بال�سد�ع �لن�سفي 
على جودة �أقل ووقت نوم حركة �لعني �ل�سريعة �أقل �أي�سا 

من �أولئك �لذين ل يعانون من �ل�سد�ع �لن�سفي.
وبح�سب ما وجدت در��سة حديثة فاإن �لأطفال �مل�سابني 
ب��ال�����س��د�ع �ل��ن�����س��ف��ي ي��ح�����س��ل��ون ع��ل��ى �إج���م���ايل وق���ت نوم 
�أق���ل م��ن �أق��ر�ن��ه��م �لأ���س��ح��اء، لكنهم ي��اأخ��ذون وق��ت��ا �أقل 

وفقا  �ل�����ن�����وم،  يف  ل����ل����دخ����ول 
جملة  يف  ُن�����������س�����ر  ل����ت����ح����ل����ي����ل 

 ،Neurology "نيورولوجي" 
�لأمريكية  لالأكادميية  �لطبية  �ملجلة 

�سحيفة  عنها  ونقلت  �لأع�����س��اب،  لطب 
 Medical �إك�سربي�س"  "ميديكال 

.Express
 )REM( ويعرف نوم حركة �لعني �ل�سريعة

ب��اأن��ه م��رح��ل��ة �ل��ن��وم �ل��ت��ي ت��ن��ط��وي ع��ل��ى معظم 
مرحلة  وهي  �لو��سحة،  و�لأح��الم  �لدماغ  ن�ساط 

مهمة لوظيفة �لتعلم و�لذ�كرة.
وق���ال م��وؤل��ف �ل��در����س��ة ج��ان ه��وف��م��ان، دك��ت��ور�ه يف 

�لأكادميية  وع�سو  لندن"،  كوليدج  "كنغز  من  �لطب 
�لأمريكية لطب �لأع�ساب: "هل ي�سبب �ل�سد�ع �لن�سفي 
�لتي  ه��ي  �لرديئة  �ل��ن��وم  نوعية  �أن  �أم  �ل��ن��وم  نوعية  �سوء 
�لأبحاث �حلديثة  �أردنا حتليل  �لن�سفي؟  �ل�سد�ع  ت�سبب 
للح�سول على �سورة �أو�سح لكيفية تاأثري �ل�سد�ع �لن�سفي 
على �أمناط نوم �لنا�س و�سدة �ل�سد�ع �لذي يعانون منه. 
بال�سد�ع  �مل�سابني  وبهذه �لطريقة، ميكن لالأطباء دعم 

�لن�سفي وتقدمي عالجات نوم �أكرث فعالية".
�سخ�سا.   10243 �سّمت  در����س��ة،   32 �لتحليل  و�سمل 
و�ساألو�  نومهم.  جودة  لتقييم  ��ستبيانا  �مل�ساركون  و�أكمل 
عن عاد�ت �لنوم، مبا يف ذلك �ملدة �لتي ي�ستغرقها �لنوم، 
على  �مل�ساعدة  �لو�سائل  و��ستخد�م  �لنوم  وق��ت  و�إج��م��ايل 

�لنوم. وت�سري �لدرجات �لأعلى �إىل نوعية نوم �أ�سو�أ.
وبالن�سبة للعديد من �لدر��سات، �سارك �لنا�س يف خمترب 

نوم ليلي ي�ستخدم لت�سخي�س ��سطر�بات �لنوم.

�ل��ن��وم هذه  در����س��ة  وتعمل 
ع���ل���ى ت�������س���ج���ي���ل م���وج���ات 
�لدماغ وم�ستوى �لأك�سجني 
�لقلب  �ل��دم ومعدل �سربات  يف 

وحركة �لعني.
�لبالغني �لذين  �أن  �لباحثون  ووجد 
ب�سكل  �لن�سفي،  �ل�سد�ع  من  يعانون 
�أع��ل��ى يف  ع���ام، ل��دي��ه��م متو�سط درج����ات 
�ل�ستبيان من �لذين ل يعانون من �ل�سد�ع 
�لن�سفي، مع وجود قدر معتدل من �لختالف 

ب�سبب �ل�سد�ع �لن�سفي.
بال�سد�ع  �مل�سابني  لدى  �أك��رب  �لختالف  وك��ان 
�لن�سفي �ملزمن. وعندما نظر �لباحثون يف در��سات 
يعانون من  �لذين  و�لأط��ف��ال  �لبالغني  �أن  �لنوم، وج��دو� 
�أقل  �ل�سريعة  �لعني  حركة  نوم  لديهم  �لن�سفي  �ل�سد�ع 
كن�سبة مئوية من �إجمايل وقت نومهم مقارنة بنظر�ئهم 
بال�سد�ع  �مل�سابني  �لأطفال  �إىل  �لنظر  وعند  �لأ�سحاء. 
�أقل،  �لإجمايل  �أن وقت نومهم  �لباحثون  �لن�سفي، وجد 
لبدء  �أق��ل  وق��ت  �إىل  بالإ�سافة  �أط��ول،  �ل�ستيقاظ  ووق��ت 
�ل�سد�ع  م��ن  يعانون  ل  �ل��ذي��ن  ب��الأط��ف��ال  مقارنة  �ل��ن��وم 
�لن�سفي. وقال هوفمان �إنه من �ملحتمل �أن ينام �لأطفال 
�مل�سابون بال�سد�ع �لن�سفي �أ�سرع من �أقر�نهم لأنهم قد 

يكونون حمرومني من �لنوم.
�لن�سفي  لل�سد�ع  �أو���س��ح  فهما  حتليلنا  "يوفر  وت��اب��ع: 
ت��اأث��ري هذه  �ل��ن��وم وي��و���س��ح  �أمن���اط  ت��اأث��ريه على  وكيفية 
�لأمناط على قدرة �ل�سخ�س على �حل�سول على نوم جيد 

ليال".

تيك ت�ك.. ميزتان 
جديدتان تهمان الآباء

�لنتقاد�ت  من  كبرية  موجة  بعد 
و�ل��ت��ح��ذي��ر�ت م��ن خ��ط��ورة بع�س 
�أطلق  �ل�������س���غ���ار،  ع���ل���ى  حم����ت����و�ه 
ميزتني  توك"  "تيك  ت��ط��ب��ي��ق 
تتيحان لالآباء �لتحكم يف ح�سابات 
�أبنائهم، فيما يخ�س تقليل ظهور 

حمتوى �لبالغني �أمامهم.
ومن خالل �مليزة �لأوىل، ي�ستطيع 
�لآباء �إعد�د قائمة �سود�ء بالعبار�ت 
و�ل��ك��ل��م��ات و�ل��و���س��وم �ل��ت��ي تخ�س 
لالأطفال،  �ملنا�سب  غ��ري  �ملحتوى 
�أما �لأخرى فتتيح لهم كبح تدفق 
فر�س  من  للحد  �لفيديو  مقاطع 

ظهور حمتوى �سار.
�لتو��سل  و���س��ائ��ل  خ��ب��ري  وي���ق���ول 
�لج��ت��م��اع��ي حم��م��د �حل���ارث���ي، �إن 
"��ستجابة  ج���اءت���ا  �خل��ا���س��ي��ت��ني 
لالنتقاد�ت �لتي وجهتها منظمات 
تيك  تطبيق  �إىل  �مل�ستهلك  حماية 
ت���وك ب�سبب ظ��ه��ور حم��ت��وى غري 

منا�سب �أمام �ملر�هقني".
ملوقع  حديثه  يف  �خلبري  وي�سيف 
�خلطوة  �أن  عربية"،  نيوز  "�سكاي 
�جلديدة تكت�سب �أهميتها بالرجوع 
�إىل �لنظام �لذي يقوم عليه "تيك 
توك"، وهو �لت�سغيل �لآيل من دون 
تعر�س  ولطاملا  �مل�ستخدم.  تدخل 
حادة  لنتقاد�ت  �ل�سيني  �لتطبيق 
ب��خ�����س��و���س ت��ل��ك �ل��ن��ق��ط��ة، ففي 
�ملنظمة  ق��دم��ت  �مل��ا���س��ي  ف���رب�ي���ر 
�لأوروبية للم�ستهلكني "بي �إي يو 
�سي" �سكوى �إىل �لحتاد �لأوروبي، 
حماية  يف  ف�����س��ل  ت���وك  "تيك  ب����اأن 
�لتعر�س  من  و�ملر�هقني  �لأطفال 
و�ملحتوى  �خل��ف��ي��ة  ل���الإع���الن���ات 

�ل�سار".

26 وفاة ب�ضبب خم�ر مغ�ض��ضة
قال م�سوؤول هندي �أم�س �لثالثاء 
جوجار�ت  ولي���ة  يف  �ل�سلطات  �إن 
�ل���ب���الد حت��ق��ق يف حادث  غ���رب  يف 
�سخ�سا   26 عن  يقل  ل  ما  مقتل 
ونقل �أكرث من 30 �مل�ست�سفى بعد 

تناولهم خمور� مغ�سو�سة.
و��ستهالكها  �خلمور  بيع  وُيحظر 
يف �لولية �لتي ينتمي �إليها رئي�س 
�ل���وزر�ء ن��اري��ن��در� م���ودي، حيث ل 
ت�ساريح  يحملون  ملن  �سوى  ميكن 
�حلكومة  ع����ن  ������س�����ادرة  ر����س���م���ي���ة 

��ستهالك �خلمور.
�لد�خلية  وزي���ر  ك��وم��ار  ر�ج  وق���ال 
ي�سمل  �حل�������ادث  �إن  �ل����ولي����ة  يف 
"فتحنا  م�سيفا  ب��ه��ا،  منطقتني 

حتقيقا �سامال".
وت��ن��ت�����س��ر �ل���وف���ي���ات �ل��ن��اج��م��ة عن 
�مل��ن��ت��ج��ة بطريقة  ت��ن��اول �خل��م��ور 
غ��ري ق��ان��ون��ي��ة يف �ل��ه��ن��د، ح��ي��ث ل 
�ساربي  م��ن  �لقليل  ���س��وى  ميتلك 
�خلمر �لقدرة على �سر�ء �مل�سروبات 

ذ�ت �لعالمات �لتجارية.

ملاذا ت�ضتد ن�بات ال�ضداع 
الن�ضفي يف ال�ضيف؟

ت�صتد  قد  اأنه  الحظت  هل  الن�صفي؟  ال�صداع  من  تعاين  هل 
نوبات ال�صداع الن�صفي خالل ف�صل ال�صيف؟

طب  خبرية  بويكو،  اإليزافيتا  الدكتورة  فبح�صب 
اأ�صباب  اأن  االأوروب���ي،  الطبي  املركز  يف  االأع�صاب 

ال�صاطع  ال�صوء  هي  ال�صيف  يف  الن�صفي  ال�صداع 
واحتبا�س الهواء وقلة ا�صتهالك ال�صوائل.

ووفقا للخبرية الرو�صية، بح�صب ما نقلت عنها و�صائل 
االإعالم الرو�صية، فاإن هذه العوامل الثالثة هي ال�صبب 
احلارة.  ال�صيف  اأيام  يف  الن�صفي  بال�صداع  ال�صعور  يف 
اأ�صعة  حتت  طويلة  ف��رة  البقاء  بعدم  تن�صح  لذلك 
النظارات  ا�صتخدام  اأن  اإىل  م�صرية  املبا�صرة،  ال�صم�س 
ال�صم�صية يخفف من اأعرا�س ال�صداع الن�صفي املرتبطة 

بعدم حتمل �صوء ال�صم�س ال�صاطع.

�ل�سحية،  �ملخاطر  ب�ساأن  �ل�سكوك  تزد�د  �لذكية  �لهو�تف  ��ستخد�م  تز�يد  مع 
جمالت  على  تعتمد  و�ل��ت��ي  �جل��و�ل��ة،  �لهو�تف  �إ�سعاعات  ع��ن  تنتج  ق��د  �لتي 
�سبكات  ع��رب  �ل�����س��وت  �أو  �ل��ب��ي��ان��ات  ل��ن��ق��ل  �ل����رتدد  ع��ال��ي��ة  كهرومغناطي�سية 

�لت�سالت �لهاتفية �جلو�لة.
�ملجالت  �أن   )BfS( �لإ����س���ع���اع  م���ن  ل��ل��ح��م��اي��ة  �لحت������ادي  �مل��ك��ت��ب  و�أو�����س����ح 
�لكهرومغناطي�سية تن�ساأ ب�سكل طبيعي ب�سبب �ملجال �ملغناطي�سي لالأر�س، ولكن 
�إن�ساء هذه �ملجالت ب�سكل ��سطناعي عن طريق �لهو�ئيات، وقد توؤثر  ميكن 
و�أو�سحت  �ليومية.  �حلياة  �جل�سم يف  على  �لكهرومغناطي�سية  �ملجالت  هذه 
�أن  �لإ�سعاع،  باملكتب �لحت��ادي للحماية من  �لعلمية  �مل�سوؤولة  يوليا كيتيلري، 

�ملجالت �لكهرومغناطي�سية ميكن �أن تت�سبب يف ت�سخني �لأن�سجة.
مبدينة  �لأمل���اين  �ل�سرطان  �أب��ح��اث  مركز  من  رمي��رز،  فيج  �سوز�نه  و�أ�سافت 
�إىل  نب�سات  تر�سل  �ملغناطي�سية  �ملجالت  �أن  "ميكن تخيل  قائلة:  هايدلربج، 
حتريك  يف  �لنب�سات  ه��ذه  وتت�سبب  �جل�سم".  منها  يتكون  �لتي  �جل��زي��ئ��ات، 
�لذر�ت �ملوجودة د�خل �جلزيئات يف �خلاليا ب�سرعة �أكرب، و�أكدت �سوز�نه فيج 
�أن هذه �لنب�سات تعترب �ملعادل �لكيميائي �حليوي للحر�رة، و�أ�سافت  رميرز 
يوليا كيتيلري �أن �جل�سم ميكنه تعوي�س هذه �حلر�رة �إىل حد معني، وهو ما 

يعرف يف �لطب با�سم تنظيم �حلر�رة.

هل اإ�ضعاعات اله�اتف 
الذكية �ضارة على ال�ضحة؟
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�ش�ؤون حملية
يف درا�صة علمية م�صركة 

مركز الإمارات لأبحاث التنقل يف جامعة الإمارات ومركز ال�ضحة العامة 
ودائرة ال�ضحة باأب�ظبي يبتكرون منهجية جديدة للتنب�ؤ بالأوبئة 

ثالثة م�اقع مميزة للتقاط اأجمل ال�ض�ر يف ق�ضر ال�طن

•• العني - الفجر

�بتكر فريق بحثي مكون من مركز �لإمار�ت 
ود�ئرة  �لإم���ار�ت  بجامعة  �لتنقل  لأب��ح��اث 
باأبوظبي  �لعامة  �ل�سحة  ومركز  �ل�سحة 
بالأوبئة  للتنبوؤ  جديدة  ريا�سية  منهجية 
�ل�سخمة حلركة  �لتنقل  بيانات  با�ستخد�م 
�لجتماعي  �لتو��سل  من�سات  م�ستخدمي 
تاأثري  لتقييم  ك�����اأد�ة  �أي�����س��ا  ت��ع��م��ل  و�ل���ت���ي 
�لج��ر�ء�ت �لحرت�زية مثل قر�ر�ت �لعمل 
عن بعد وحظر �لتجول وغريها على معدل 

�نت�سار �لوباء
وقد �سارك يف �لبحث �لدكتور ح�سن عمري 
و�لدكتور  ت��ري��د�ن  عبد�ل�سمد  و�ل��دك��ت��ور 
حمد �جل�سمي من مركز �لإمار�ت لأبحاث 
�لتنقل بجامعة �لإمار�ت، و�سعادة �لدكتورة 
�أبوظبي  م���رك���ز  م����ن  �حل���و����س���ن���ي  ف����ري����دة 
ب�سري  و�لدكتور  باأبوظبي،  �لعامة  لل�سحة 
���س��ت��ان��ك��ي��ول من  �ن��در���س��ون  �أدن و�ل��دك��ت��ور 

د�ئرة �ل�سحة باأبوظبي.
�حلو�سني  فريدة  �لدكتورة  �سعادة  و�أف���ادت 

�ملعدية  �لأم��ر����س  لإد�رة  �لتنفيذي  �ملدير 
�أب��وظ��ب��ي ل��ل�����س��ح��ة �ل��ع��ام��ة ”�أن  يف م��رك��ز 
ق��دمي ويف حلته  علم  �لأوب��ئ��ة  علم منذجة 
�لطبية  �ل��ب��ي��ان��ات  على  ي�ستند  �لتقليدية 
مل��ع��ط��ي��ات ع���دي���دة ي��ت��م ر���س��ده��ا ع���ن فرتة 
ب���ف���رتة لح���ق���ة يف زمن  م��ا���س��ي��ة ل��ل��ت��ن��ب��وؤ 
�أنها  م��ن  ب��ال��رغ��م  �لطريقة  وه���ذه  �ل��وب��اء، 

ه��ي �لأ���س��ا���س يف ع��ل��م من��ذج��ة �لأوب���ئ���ة �إل 
ربط  كيفية  ك��ان��ت يف  �مل��ف��ق��ودة  �حل��ل��ق��ة  �أن 
�لجر�ء�ت  ق��ر�ر�ت  بفاعلية  �لتنبوؤ�ت  هذه 
للحد  �ل��دول��ة  تتخذها  �ل��ت��ي  �لح���رت�زي���ة 
�لبحث يف  فكرة  فكانت  �ملر�س،  �نت�سار  من 
�بتكار منهجية جديدة لربط هذه �لقر�ر�ت 
و�لتي  للتنقل  �لجتماعي  بالو�قع  ريا�سياً 
�لطردية  ع��الق��ت��ه��م��ا  ن��ث��ب��ت  �أن  ����س��ت��ط��ع��ن��ا 
�مل�سابني،  �أع���د�د  ونق�سان  ب��زي��ادة  �لوثيقة 
لتقييم  منهجية  ل��دي��ن��ا  �أ���س��ب��ح  وب��ال��ت��ايل 
�لوباء  لهذ�  �سو�ء  فعالية  �لأك��رث  �لقر�ر�ت 

�أو لأي وباء لحق“.
�لدكتور حمد �جل�سمي مدير مركز  و�أف��اد 
�لفر�سية  �أن  �لتنقل”  لأب��ح��اث  �لإم�����ار�ت 
�أكرث  �ملجتمع  كان  ما  كل  �أن  كانت  �لعلمية 
بني  م��ا  خ�سو�ساً  تنقالته،  يف  ديناميكية 
�لأم���اك���ن �مل��زدح��م��ة وب����وؤر �لإ����س���اب���ات، كان 
لدينا  يكون  وهكذ�  �نت�سار�ً،  �أ���س��رع  �ملر�س 
موؤ�سر للتنبوؤ غري �ملبا�سر لالأعد�د �ملتوقعة 
وتقييم  لتوجيه  �أد�ة  و�أي�����س��اً  ل��الإ���س��اب��ات، 
ق����ر�ر�ت �لج�����ر�ء�ت �لح���رت�زي���ة �ل��ت��ي من 

غري  �لتنقل  ديناميكية  م��ن  �حل���د  ���س��اأن��ه��ا 
�لآمن وبالتايل �حلد من �نت�سار �ملر�س“

�لبيانات  ع��ل��ى  ”��ستندنا  �أي�������س���اً:  وق�����ال 
من�سات  م�����س��ت��خ��دم��ي  حل���رك���ة  �ل�����س��خ��م��ة 
�لتو��سل �لجتماعي �لتي وفرتها لنا �سركة 
في�س بوك وهي ت�سمل تنقالت م�ستخدمي 
على  حتتوي  ول  و�ن�ستقر�م  وت�ساب  خدمة 

�مل�ستخدمني.  ه���وي���ات  ت��خ�����س  م��ع��ل��وم��ات 
�لتي  و�ملقارنات  �لتجارب  �لعديد من  وبعد 
�أجريناها تبني �أن هذه �لنماذج �ملبنية على 
�لبيانات �ل�سخمة للتنقل ل تقل دقة يف كثري 
�ملبنية  �لتقليدية  �لنماذج  �لأحيان عن  من 
على �لبيانات �لطبية �سعبة �لو�سول، وقد 
”منذجة  مبجلة  �لبحثية  نتائجنا  ن�سرنا 
�أف�سل  �سمن  �مل�سنفة  �ملعدية"  �لأم��ر����س 
�ملجالت �لعلمية مبجال �ل�سيا�سات �لطبية 
لي�ستفاد من جتربة �لإمار�ت �لبحثية فيما 
يخ�س علم �لنمذجة �لريا�سية لالأوبئة.“

�لبحثي قد عمل  �لفريق  �أن  بالذكر  جدير 
�لريا�سية  ”�لنمذجة  م�سروع  على  �سابقاً 
�نت�سار كوفيد19-“ �حلا�سل  لديناميكية 
 2021 لعام  تبتكر  �لإم����ار�ت  ج��ائ��زة  على 
�لريادة  لتحقيق  �ب��ت��ك��ار  ”�أف�سل  فئة  ع��ن 
�جلديد  �ل��ب��ح��ث  ه����ذ�  وي���ع���د  �لرقمية“ 
����س��ت��ك��م��اًل ل��ل��ت��ع��اون �ل��ب��ح��ث��ي �ل��ق��ائ��م بني 
ومركز  �ل�سحة  ود�ئ����رة  �لإم�����ار�ت  جامعة 
�ل�����س��ح��ة �ل��ع��ام��ة ب��اأب��وظ��ب��ي يف جم���ال علم 

منذجة �لأوبئة.

اأكادميية ال�ضارقة لعل�م وتكن�ل�جيا الف�ضاء 
والفلك ت�ضارك يف م�ؤمتر التل�ضك�بات 

الفلكية واأجهزة املقايي�س بكندا
•• ال�شارقة-الفجر

�لتابعة  و�لفلك  �لف�ساء  وتكنولوجيا  لعلوم  �ل�سارقة  �أكادميية  �ساركت 
جلامعة �ل�سارقة موؤخر�ً بورقة عمل يف موؤمتر �لتل�سكوبات �لفلكية و�أجهزة 
جمعية  ونظمته  �أي���ام   6 م��د�ر  على  ��ستمر   و�ل���ذي    ،SPIE �ملقايي�س  
مهند�سي �أجهزة �ملقايي�س �لب�سرية يف مدينة مونرتيال مبقاطعة كيبيك 
بكند�، بح�سور عدد من �ملهند�سني و�لعلماء من خمتلف وكالت �لف�ساء 
وذلك  �لف�ساء،  �أنظمة  بتطور  �خلا�سة  و�ل�سركات  و�جل��ام��ع��ات  �لعاملية 
�ل�سارقة يف علوم وتكنولوجيا  و�إم���ارة  �لإم���ار�ت  �إب��ر�ز جهود دول��ة  بهدف 
�لف�ساء و�لفلك، وعر�س �أبرز ما تو�سلت �إليه �لأكادميية يف �إطار حر�سها 

على �مل�ساركة �لدولية و�لبحوث �لعلمية.
و�مل�ساريع  �لبحوث  ق�سم  يف  خمترب  مهند�س  ف��روخ  يو�سف  ���س��ارك  حيث 
تعك�س  علمية  عمل  ب��ورق��ة  �ملكعبة  �ل�سناعية  �لأق��م��ار  مبخترب  �لعلمية 
و�لتحقق  تناول خاللها ت�سميم و�ختبار  �لإم��ارة، حيث  �إجن��از�ت وتطور 
من �سحة حمولة �لعلوم �لأولية لبعثة �لقمر �ل�سناعي �ل�سارقة �سات1-، 
وجهاز ك�سف �لأ�سعة �ل�سينية �ملح�سن )iXRD( �لذي يهدف �إىل مر�قبة 
م�سادر �لأ�سعة �ل�سينية �ل�ساطعة و�ل�سلبة يف جمرتنا و�لثقوب �لإكليلية 

�ل�سم�سية لدر��سة تاأثريها على �لطق�س �لف�سائي.
كما عر�س كذلك مل�سقاً جد�رياً تعريفياً ملناق�سة كيفية ت�سنيع �حلمولة 
كامريتني  من  تتكون  و�لتي  �سات1-،  �ل�سارقة  �ل�سناعي  للقمر  �لثانوية 
و�ختبار  �لتجاري،  لال�ستخد�م  جاهزة  وح�سا�سات  وعد�سات  ب�سريتني، 
نظام �لكامري� �لب�سرية �ملزدوجة لل�سارقة-�سات 1-، ومن �جلدير بالذكر 
و�لتقاط  بعد،  عن  �ل�ست�سعار  لتطبيقات  �لكامري�  نظام  ��ستخد�م  �سيتم 

�سور جذ�بة ملدينة �ل�سارقة ومدن �لدولة �ملختلفة.

•• دبي:الفجر

ممثلة  دب��ي  ب�سرطة  �ملجتمع  لإ���س��ع��اد  �لعامة  �لإد�رة  نظمت 
�لن�ساط  لطلبة  توعويا  برناجما  �لمنية  �لتوعية  �د�رة  يف 
توعوية حتت  فعالية  �لهمم  دبي لأ�سحاب  ن��ادي  �ل�سيفي يف 
�سعار "�إىل �لقمم يا �أ�سحاب �لهمم" مب�ساركة 250 منت�سباً.

�إد�رة  �أحمد بن دروي�س �لفال�سي، مدير  �ل�سيد بطي  و�أو�سح 
ليتنا�سب  �سمم  �ل��ت��وع��وي  �ل��ربن��ام��ج  �ن  �لأم��ن��ي��ة،  �ل��ت��وع��ي��ة 
و  �مل�ستهدفة،  �لعمرية  �لفئة  و��ستيعاب  �لهمم  �أ�سحاب  مع 
م�ساعدة �لآباء و�لأمهات على متكني �أبنائهم، وبناء قدر�تهم 

وحت�سينهم.

و�أ�ساف �نه مت توزيع كتيب �لر�سم و�لتلوين، �لذي يحمل ��سم 
�لربنامج وعنو�نه "كيف تقول ل" يحمل م�سامني توعية يف 
لإي�سال  ت�سعى  ر�سائل م�سورة،  �سكل  �لأهمية على  غاية من 
�لفكرة على ب�سورها �لب�سيطة لالطفال، �لذين نحر�س �أ�سد 
حرمة  �نتهاك  دون  م��ن  وتوعيتهم  حمايتهم  على  �حل��ر���س 

بر�ءتهم.
ومن جانبه قال �لر�ئد علي يو�سف �ل علي، رئي�س ق�سم �لتنوع 
مع  كبري�ً  تفاعاًل  �أب��دو�  �لهمم  �أ�سحاب  �أن  بالوكالة،  �لثقايف 
�لتلوين  وم�سابقة  �آمنه  و�ل�سرطية  من�سور  �ل�سرطي  دمية 
�خلا�سة بكتيب �لربنامج وكيف ومتى ؟ نقول "ل" حيث مت 

توزيع �لهد�يا، كما ت�سمنت �لفعاليات ور�س عمل.

•• اأبوظبي-الفجر

و�ملميزة  �لفريدة  �لوجهات  من  �لوطن  ق�سر  يعترب   
على م�ستوى �لعامل، وميثل معلَماً عمر�نياً فريد�ً ُبني 
�لبحر،  مياه  على  �ساحرة  باإطاللت  �لزمن  ليتحدى 
�لتي تتج�سد يف  �لعنا�سر �جلمالية  وتعبق ثناياه بكل 

فنون �لهند�سة �ملعمارية و�لتاريخ و�لثقافة.  
��ستثنائية  �لت�سوير وجهة  لع�ساق  �لوطن  يقدم ق�سر 
�لعامل من حولك،  ملهمة؛ ف�سو�ء كنت حتب ت�سوير 
��ستك�ساف  �أو  �لت�ساميم،  تفا�سيل  على  �ل��رتك��ي��ز  �أو 
�خللفيات �لر�ئعة لل�سور �ل�سخ�سية، فاإن �أرجاء ق�سر 
�لوطن حتفل بكل ما تتطلع �إليه للتقاط �سور بديعة 
دون  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����س��ل  و���س��ائ��ل  ع��رب  وم�ساركتها 

�حلاجة �إىل حت�سينها �أو �إ�سافة �لفالتر �إليها. 

القاعة الكربى - منظور جديد للت�صوير الفوتوغرايف 
�أكرب  تبدو  �لوطن  لق�سر  �ملهيبة  �لقاعات  �أب��ع��اد  تكاد 
من �لو�قع، بدء�ً من �لقاعة �لكربى �لتي متثل �لقلب 
�ملعماري للق�سر. وميكنك ��ستخد�م تقنيات �لت�سوير 
�أكرب  �أو  �أ�سغر  تبدو  تفا�سيل �سورك  �ملنظوري جلعل 
ح��ج��م��اً، ح��ي��ث ت��ت��الق��ى �خل��ط��وط ب��اأ���س��ال��ي��ب خمتلفة 
�لعالقة  ل�ستك�ساف  كمرتكز  �ملركزية  �لقبة  لتوظيف 
بني �أبعاد �لقاعة �لكربى. هنا، ل حدود لإبد�عك �سوى 

�لقبة �لر�ئعة �ملهيبة �لتي تتو�سط �لقاعة. 

 العمل الفني طاقة الكالم
"طاقة  �لفريد  �لفني  �لعمل  ميكن لع�ساق �لفن زيارة 
�ل�سهري مطر  �لإم��ار�ت��ي  �لفنان  �أبدعه  �لكالم" �ل��ذي 
بن لحج، بت�سميم فريد على �سكل قف�س كبري يج�سد 
�إح���دى �مل��ق��ولت �مل��اأث��ورة للمغفور ل��ه ب���اإذن �هلل تعاىل 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل ثر�ه،  �آل  ���س��ل��ط��ان  �ل�����س��ي��خ ز�ي���د ب��ن 

�ل��رج��ال ولي�س  ث���روة  " �ل����رثوة �حلقيقة ه��ي  وه���ي: 
�إذ� مل ي�سخر خلدمة  �ملال  �ملال و�لنفط، ول فائدة يف 

�ل�سعب". 
لقد مت �إبد�ع هذ� �لعمل �لفريد من �لذهب �خلال�س، 
نال  و�إذ�  �ل�سور.  �أجمل  للتقاط  مثالياً  خيار�ً  ليكون 
تفوت  فال  و��ستح�سانك،  �إعجابك  �لفني  �لعمل  ه��ذ� 

ف��ر���س��ة م�����س��اه��دة عمليني مم��اث��ل��ني م�����س��ن��وع��ني من 
�لف�سة ومعرو�سني يف حد�ئق �لق�سر، و�لتقط �سور�ً 

تتاألق فيها �نعكا�سات �ل�سوء على �سطح �لتمثالني. 

مناظر طبيعية �صاحرة
باملناظر  �ل���س��ت��م��ت��اع  ميكنك  �ل��ق�����س��ر،  ج����در�ن  خ���ارج 
تتزين  و�لتي  حولك،  من  �حل��د�ئ��ق  لم��ت��د�د  �خلالبة 
و�لت�ساميم  �لف�سيف�ساء  �أمن��اط  بنف�س  �لطرفني  من 
�لوطن  ق�سر  م��ن  جتعل  �لتي  �لإ�سالمية  �لهند�سية 
م�ستوى  على  �لثقافية متيز�ً  �ملعامل  �أك��رث  من  و�ح��د�ً 
نظرة  تلقي  وعندما  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�مل�سهد �ملذهل �لذي يحيط بك، ميكنك �لرتكيز  على 
و�إبد�عات  للق�سر  �خلارجية  �لت�ساميم  تفا�سيل  على 
�لف�سيف�ساء �لتي تزين �جلدر�ن �مل�سنوعة من �حلجر 
هذ�  من  �ل�سور  �لتقاط  ويحلو  �لأبي�س.  و�جلر�نيت 
�ملوقع مع �لق�سر يف �خللفية، قبل �لتوجه �إىل مطعم 
باإطاللت جديدة  �لوطن" لال�ستمتاع  "�سيافة ق�سر 
��ستثنائية بكل معنى �لكلمة، توؤلفها م�ساحات �حلد�ئق 
�ملعمارية  و�لت�ساميم  و�لأق��و����س  و�لنو�فري  �لو��سعة 

�لفاخرة.
يزخر كل ركن وكل جزء من ق�سر �لوطن بالإبد�عات 
�لهند�سية و�لبتكار�ت �لفنية و�لإرث �لتاريخي �لفريد 
�لذي يدعو �لزو�ر من جميع �لأعمار للتقاط �ل�سور 
�لر�ئعة، م�سجعاً �إياهم على �لعودة جمدد�ً بكل تاأكيد.

�ضرطة دبي تنظم برناجما ت�ع�يا
 يف نادي دبي لأ�ضحاب الهمم
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عادة، ن�صتخدم الواقي من ال�صم�س كخط دفاع 
اأن  ميكن  ذل��ك،  وم��ع  الب�صرة.  تلف  �صد  اأول 
يعمل النظام الغذائي اأي�صا كواق من ال�صم�س، 
ما يوفر حماية كافية �صد البيئات اخلارجية 

املختلفة.
وقد يوؤدي ا�صتهالك بع�س االأطعمة اإىل تعزيز 

احلماية من خالل تعزيز �صالمة اجللد.

نوعني من  ��ستهالك  �أن  على  �أدل��ة  وهناك   
�أ�سعة  �أ�سر�ر  �لأطعمة قد يعزز �حلماية من 

�ل�سم�س بن�سبة 40%.
وحل�سن �حلظ، �لثمار �لتي تزدهر خالل �أ�سهر 
�ل�سيف هي تلك �لتي توفر �حلماية �ملثلى من 

�أ�سعة �ل�سم�س.
وت����ت����ح����دث �ل����دك����ت����ورة 
م���ي���غ���ان رو����س���ي، 
خ�����������ب�����������رية 
�����س����ح����ة 

عن  "�إن�ستغر�م"،  على  ح�سابها  عرب  و�لتغذية،  �لأم��ع��اء 
�أ�سعة  م��ن  �حل��م��اي��ة  لتعزيز  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �لن�سائح  بع�س 

�ل�سم�س.
�أمر  �ل�سم�س  �ل��و�ق��ي م��ن  �أن  �ل��رغ��م م��ن  "على  وق��ال��ت: 
حيوي د�ئما، �إل �أن ما تاأكله ميكن �أن يحميك �أي�سا من 
�لكيميائية  �ملو�د  �لبنف�سجية بف�سل  �لأ�سعة فوق  �أ�سر�ر 
�لتي حتمي �جللد و�لتي ت�سمى �لاليكوبني وبيتا كاروتني 
�لغريب فروت  �ل��ف��و�ك��ه و�خل�����س��رو�ت مثل  �مل��وج��ودة يف 

و�لبطيخ و�لبابايا و�لفلفل �لأحمر وكذلك �لطماطم. .
�أولئك  ف��اإن  �ل��در����س��ات،  "وفقا لإح���دى  رو���س��ي:  وك�سفت 
�لذين تناولو� 40غ من معجون �لطماطم بزيت �لزيتون 
يوميا ملدة 10 �أ�سابيع تعر�سو� حلروق �سم�س �أقل بن�سبة 
ويحمينا  ذلك.  يفعلو�  مل  �لذين  �أولئك  من   40%
�ل��الي��ك��وب��ني �مل���وج���ود يف �ل��ط��م��اط��م �أي�����س��ا من 
�لتلوث  م��ث��ل  �لأخ��������رى،  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل���ع���و�م���ل 

و�لإ�سعاع و�لدخان، وهو �أمر ر�ئع جد�".
وه��ن��اك �أدل����ة م��ن �لأب���ح���اث �ل�����س��اب��ق��ة على 
�أ�سعة  ي��وف��ر �حل��م��اي��ة م��ن  �ل��الي��ك��وب��ني  �أن 
�ل�����س��م�����س ع���ن ط��ري��ق �م��ت�����س��ا���س ك���ل من 
�لأ�سعة فوق �لبنف�سجية �لطويلة و�ملتو�سطة 

�حلجم.
لونها  �لطماطم  �إع��ط��اء  عن  م�سوؤول  و�مل��رّك��ب 
كميات  على  يحتوي  �لبطيخ  لكن  �ملميز،  �لأح��م��ر 

�أكرب بكثري من �ملادة �لكيميائية.
و�أظ���ه���رت �لأب���ح���اث �أن �لأم����ر ق��د ي�����س��ت��غ��رق عدة 
�أ�سابيع حتى ي�سبح �جللد �أكرث حماية من �أ�سعة 

�ل�سم�س..
�ملثري  "�ل�سيء  رو����س���ي:  �ل���دك���ت���ورة  و�أ����س���اف���ت 
�لكيميائية  �مل����و�د  ه���ذه  �أن  ه��و  ح��ق��ا  ل��اله��ت��م��ام 
يقرتن  ع��ن��دم��ا  �أف�����س��ل  ب�سكل  �جل�����س��م  ميت�سها 
ب��ال��ده��ون �ل�����س��ح��ي��ة )زي����ت �ل��زي��ت��ون �مل�����س��ت��خ��دم يف 

�لدر��سة �ملذكورة �أعاله(.

�لفو�ئد  ه��ذه  �أن���ه، جلني  ه��ي  ر�ئ��ع��ة  "ن�سيحة  وت��اب��ع��ت: 
�مل���ع���ززة ب��ن��ف�����س��ك، مي��ك��ن��ك حم��اول��ة �إ���س��اف��ة ب��ع�����س زيت 
�ل��زي��ت��ون �إىل �ل��ط��م��اط��م، �أو �ل��زب��ادي ك��ام��ل �ل��د���س��م مع 

ع�سري �لبطيخ و�لبابايا".
ويف �لو�قع، �لأطعمة �لتي حتتوي على �أوميغا 3 ت�ساعد 
وتعمل  �جل��ل��د  �سالمة  على  �حل��ف��اظ  يف  �أ���س��ا���س��ي  ب�سكل 

كم�ساد لاللتهابات �أي�سا.
وميكن �أن ت�ساعد هذه �ملو�د �لكيميائية �جل�سم 

�ملفرط  �ل��ت��ع��ر���س  ت���اأث���ري  م���ع  �ل��ت��ك��ي��ف  يف 
لل�سم�س.

�أنه من  "�أعتقد  رو�سي:  �لدكتورة  وقالت 
�لنباتية  �لأط��ع��م��ة  �أن  �ل���ر�ئ���ع 
لتغذية  د�خليا  فقط  تعمل  ل 
�أي�سا  ول����ك����ن  م���ي���ك���روب���ات���ن���ا 

خارجيا حلمايتنا".
بعدم  �خل���ب���رية  وت��و���س��ي 

�ل���ت���خ���ل���ي ع������ن ع���ام���ل 
�حلماية من �ل�سم�س 
ل�سالح   )SPF(

�سلطة، و��ستخد�مه
�ساعة  ن�������س���ف  ق���ب���ل   

�لتعر�س  م���ن  ت��ق��ري��ب��ا 
تطبيقه  و�إع����ادة  لل�سم�س، 

كل �ساعتني.
�أهم  ف��اإن  �ل�سم�س،  ح��روق  ح��دوث  حالة  ويف 

خ��ط��وة يف �ل��ع��ن��اي��ة ب���احل���روق هي 
�سرب �مل��زي��د م��ن �مل���اء، حيث 

�أحد  ه��و  �جل��ف��اف  �أن 
�جلانبية  �لآث���������ار 

حلروق  �ل�سائعة 
�ل�سم�س.

ويف �لو�قع، وفقا 

حروق  تت�سبب  �أن  ميكن  ميدي�سن"،  هوبكنز  ل�"جونز 
وحتى  باجلفاف  �ل�سخ�س  �إ�سابة  يف  �ل�سديدة  �ل�سم�س 

�لتعر�س ل�سدمة.
�لأع��ر����س عالمات مزعجة مثل  ه��ذه  ت�سبب  �أن  وميكن 
�لإغماء و�نخفا�س �سغط �لدم و�ل�سعف �ل�سديد عندما 
�ل�سم�س  ح���������روق  ت�����ك�����ون 

�سديدة.

تعزز احلماية من خالل تعزيز �صالمة اجللد

م�اد غذائية ميكن اأن تعزز احلماية
 من اأ�ضعة ال�ضم�س بن�ضبة ت�ضل اإىل 40 %

اأطعمة �ضيفية ميكن اأن ت�ؤدي اإىل ارتفاع خطري يف ن�ضبة ال�ضكر يف الدم

يغرينا ل�ستهالك  قد  �حل��ار  �لطق�س  �أن  من  �لرغم  وعلى 
فقد  �مل�سوية،  و�لأط��ع��م��ة  و�ملثلجات  �مل�سروبات  م��ن  �مل��زي��د 
حذرت �لدكتورة �سارة بروير من �أن هذه �لأطعمة �ل�سيفية 

قد تكون مبثابة �سر�ئب على م�ستويات �ل�سكر يف �لدم.

املثلجات
�حللويات  يف  �لأ�سا�سي  �لعن�سر  ه��ي  �ملثلجات  لكون  نظر� 
�ل�سيفية، فقد تكون منع�سة �أثناء �حلر�رة �حلارقة، ولكنها 

غالبا ما تكون مليئة بال�سكر.
وتن�سح �لدكتورة بروير بتجنب �سر�ء �ملثلجات من �ل�سوبر 

�لقرع  من  بنف�سك  "��سنعها  بال�سكر.  مليئة  لأنها  ماركت 
منخف�س �ل�سعر�ت �حلر�رية �أو ع�سري �لفاكهة �ملخفف وقم 
بتحليتها بال�ستيفيا )ل�سم �ل�سائع مل�ستخل�سات نبتة �ستيفيا 

�ل�سكرية( �إذ� لزم �لأمر".

ال�صواء
�سرورة  �إىل  ب��روي��ر  �ل��دك��ت��ورة  ت�سري  �ملثلجات،  غ���ر�ر  على 
�لتحقق من �ملل�سقات �ملوجودة على �لأطعمة �ملعباأة م�سبقا 
�ملل�سقات  من  "حتقق  قائلة:  �ملتاجر،  يف  �ل�سو�ء  ل�سل�سات 

�مللح و�ل�سكر.  ن�سبة عالية من  لأنها غالبا ما حتتوي على 
�لطازجة  �لأع�ساب  ��ستخدم  بديلة،  نكهات  وللح�سول على 
�لأ�سود  و�لفلفل  �مل��دخ��ن،  �حل��ل��و  �لفلفل  ور����س  �مل��ف��روم��ة، 
�ملطحون حديثا، و�لليمون �أو ع�سري �لليمون. و�لأمر نف�سه 
�ملحتمل  �ملطبوخة م�سبقا، فمن  �ل�سو�ء  ينطبق على حلوم 
و�مللح  �ل�سكر  من  عالية  ن�سبة  على  �ل�سل�سات  حتتوي  �أن 
وزيوت �لطهي �لأقل �سحة. �نقعها بنف�سك مع �لقليل من 
زيت �لزيتون و�لأع�ساب �لطازجة و�لفلفل �لأ�سود وع�سري 

�لليمون".
و�لأطعمة  �خل��ف��ي��ف��ة  �ل��وج��ب��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أن  ح��ني  ويف 

�أن تكون م�سيدة مل�ستويات �ل�سكر يف �لدم،  �ل�سيفية ميكن 
ُي�سمح بوجبة خفيفة و�حدة منع�سة، وهي �لفاكهة.

�لفاكهة  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  "على  ب��روي��ر:  �ل��دك��ت��ور  و�أ����س���اف 
حتتوي على �سكريات طبيعية، �إل �أن معظمها يحتوي على 
موؤ�سر ن�سبة �ل�سكر يف �لدم منخف�س �إىل متو�سط ول يرفع 
م�ستويات �ل�سكر يف �لدم ب�سكل مفرط. مع عدم �لإفر�ط يف 

�لنغما�س يف �لفو�كه �ملجففة".

ما هي اأعرا�س مر�س ال�صكري من النوع الثاين؟
2 ما  ت�سمل �لأعر��س �لرئي�سية ملر�س �ل�سكري من �لنوع 

يلي:
- �لتبول �أكرث من �ملعتاد )خا�سة يف �لليل(

- �ل�سعور بالعط�س طو�ل �لوقت
- �ل�سعور بالتعب �ل�سديد

- فقد�ن �لوزن غري �ملق�سود
- بطء �لتئام �جلروح

- روؤية م�سو�سة
وين�سح �خلرب�ء �ل�سحيون بزيارة طبيب عام �إذ� كنت تعاين 
�حتمال  م��ن  قلقا  كنت  �إذ�  �أو  �لأع��ر����س  ه��ذه  م��ن  �أي  م��ن 

تعر�سك خلطر �أكرب لالإ�سابة بهذه �حلالة.

ي�صف داء ال�صكري من النوع الثاين حالة مزمنة ترتفع فيها م�صتويات ال�صكر يف الدم اإىل م�صتويات خطرية.
ويحدث هذا االرتفاع الأن اجل�صم يكافح الإنتاج ما يكفي من هرمون ي�صمى االإن�صولني، اأو الأن الهرمون الذي ي�صنعه ال يعمل ب�صكل �صحيح.

وجراء هذه االآلية الرئي�صية، يظل م�صتوى اجللوكوز يف الدم مرتفعا. وما تاأكله ميكن اأن ي�صاعد اأو يزيد االأمور �صوءا، اعتمادا على الطعام املحدد.
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العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإعالن �صطب قيد

متثيل  مكتب  ���س  م  د  م  د�مي��ون��د  بريليانت  �سركة  �ل�����س��ادة/  ب��اأن  �لقت�ساد  وز�رة  تعلن 
�ل�سركة يف  فرع  قيد  �سطب  تقدمت بطلب  قد  �ملتحدة(  �لعربية  �لإم���ار�ت   : )�جلن�سية 
رقم  و�ملقيدة حتت   )42475 - �س ب  �لذهب  - مركز  �ل��ر����س   : )�لعنو�ن  دب��ي  �م��ارة 

)5241( يف �سجل �ل�سركات �لأجنبية بالوز�رة.
�لتجارية  �ل�سركات  �ساأن  2015 يف  ل�سنة  �لقانون �لحت��ادي رقم )2(  لأحكام  وتنفيذ�ً 
وتعديالته و�لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�سنة 2010م  يف �سان �عتماد دليل �إجر�ء�ت 
�لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة. يرجى من 
�ل���وز�رة يف ميعاد ل  باعرت��سهم �ىل  يتقدمو�  �ن  �لع��رت����س  �أ�سحاب �حل��ق يف  �ل�سادة 

يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة االقت�صاد -  ادارة الت�صجيل التجاري

 �س.ب )3625( دبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�صاد

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : ات�س جي اي انرنا�صيونال لتجارة لوازم ال�صفر - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم FL-15( 1504( ملك موزه علي عبد�هلل �لعوي�س - �ل�سبخه 
�لقيد  رق��م   842762  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�سكل 
بال�سجل �لتجاري : 1431005 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�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 2022/7/12 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/7/13 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
 ، 3401-8B-3401 الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب رقم
"A ملك �سعيد �سهيل �سعيد - بردبي - �ملركز �لتجاري �لول - هاتف : 04-3215355

وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   04-3215356  : فاك�س 
خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن

 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
بردبي   - �سعيد  �سهيل  �سعيد  ملك   A  ،  3401-8B-3401 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
     04-3215356  : فاك�س   04-3215355  : هاتف   - �لول  �ل��ت��ج��اري  �مل��رك��ز   -
مبوجب هذ� تعلن �لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله 
وذلك  م  م  ذ  �س   - ال�صفر  ل��وازم  لتجارة  انرنا�صيونال  اي  جي  ات�س  لت�سفية 
�لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/7/12 بتاريخ  دبي  قر�ر حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/7/13 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي 
�ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021
العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اإعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - بيفريلني مارانو اجو�صتني  

املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002701/ 
�إىل �ملحكوم عليه : بيفريلني مار�نو �جو�ستني 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ جرج�س وديع فرج - �جلن�سية لبناين  

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 كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 143151  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002241 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �سالمه للرعاية �ل�سحية ملالكها �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م 
وممثلها �لقانوين - جمهول حمل �لإقامة 

حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/8/8 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
 )1 �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  عجمان 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
�لن�سر  تاريخ  �يام من  ع�سرة  تزيد على  وذلك خالل مدة ل  �مل�ستند�ت  كافة  بها 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/7/25 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإنذار عديل بالن�صر

رقم االإنذار )149899/2022(
�ملنذر :- حممد بن عثمان بن عمر �لعمودي - ب�سفته : �ملوؤجر

�سد / �ملنذر �ليه :- حممد نظر �ل�سالم جويل �سلطان �حمد - ب�سفته : �مل�ستاأجر
تتوجه �ملنذر بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها لإنذ�رها بالآتي

ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 231،388 درهم مائتان وو�حد وثالثون �لف درهم وثالثمائه وثمانيه وثمانون 
درهما قيمة بدل �ليجار مف�سله علي �لنحو �لتايل )ب�سد�د مبلغ وقدره 110،000 درهم قيمة �سيكات �يجار 
�ليجار عن  بدل  و�لتي متثل   )100049 رقم )-100048-  �ل�سيكات  �ل�سالمي  دبي  بنك  �مل�سحوبة علي 
30/09/2020 عن �لفرتة �ليجارية �لخرية يف عقد �ليجار �لويل  01/04/2020 حتي  �لفرتة من 
�ل�سالمي  دبي  بنك  علي  �مل�سحوبة  �يجار  �سيكات  قيمة  درهم   95،000 وقدره  مبلغ  ب�سد�د  �يل  بال�سافة  و 
01/07/2021 حتي  100064( و�لتي متثل بدل �ليجار عن �لفرتة من  �ل�سيكات رقم )-100063- 
�سد�د مبلغ وقدره  بال�سافة �يل  �لثاين  �ليجار  عقد  يف  �لخرية  �ليجارية  �لفرتة  عن   31/12/2021
26،388 درهم قيمة بدل �ليجار للفرتة من 01/01/2022 حتي 20/02/2022( وذلك خالل خم�سة 
�أد�ء  �أمر  لإ�ست�سد�ر  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  �ىل  �للجوء  و�إل  �لإخطار  هذ�  ��ستالمكم  تاريخ  من  �أيام 

لإلز�مكم بال�سد�د كل منكم ح�سب �ملرت�سد بذمته. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء    اأمر   AJCFICICPL2022 /0002595 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه / �أحمد �سوقي حممد عبد�لرحيم
�لعنو�ن : 9567261

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/7/14 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى بالرقم �أعاله ل�سالح / حممد ر�سو�ن �حمد حار�س بالتايل :

�لفائدة  مع  للمدعي  درهم   20،000 مبلغ  باد�ء  عليه  �ملدعي  يلزم   -1
�لر�سوم  مع  �ل�سد�د  وحتى   2022/7/7 �لطلب  قيد  تاريخ  من   %4
و�مل�سروفات مع �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل. حكما قابال لال�ستئناف خالل 

�ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�صجا لتنظيف وطالء املعادن   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004336/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ل�سجا لتنظيف وطالء �ملعادن
�لعنو�ن : �إمارة �ل�سارقة �ل�سجعة �سناعية �ل�سارقة خلف �سارع �لزيد �سربة رقم )509( بناية ملك ر��سد حممدج 
�خليال �لطنيجي �س ب رقم 67353 هاتف جو�ل : 971502532565 هاتف متحرك 0506969301 

abinchanayil@gmail.com : ر�سي رقم 065634103 �لربيد �لإلكرتوين�
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سركة م�سانع �لأ�سباغ �لوطنية �ملحدودة  - 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 كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 102350.0  
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة.  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - خاقان منظور �صودهري 
املرجتعة   ال�صيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001186/ 

�إىل �ملحكوم عليه : خاقان منظور �سودهري 
�لعنو�ن : عجمان �ملويهات 3 فيال مكاين رقم 4846006965 ت 0509140699  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �حمدكل �زهر - �جلن�سية �فغاين - 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 كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 12924.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور  �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 
جل�سة يوم - �ملو�فق - �ل�ساعة - �أمام �ملحكمة �ملذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ابيك�س انرتنا�صونال مانيجمينت اند 
كون�صالتان�صي �صريف�صز م م ح / ذ م م 

املرجتعة   ال�صيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002560/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �بيك�س �نرتنا�سونال مانيجمينت �ند كون�سالتان�سي �سريف�سز م م ح / ذ م م 

A - 0059-517 - لعنو�ن : �إمارة عجمان - �سارع �لإحتاد - فلل فالمنجو�
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ بالك �ند و�يت لتجارة �لحجار - �س ذ م م 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 كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 3027347.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. 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           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - جيف جو�صي بيجى جو�صي
مدين    AJCEXCICVS2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001432/ 

 2 �ل�سناعية  �إمارة عجمان  �لإمار�ت  �لعنو�ن   : �لعنو�ن   - �ملحكوم عليه : جيف جو�سي بيجي جو�سي  �إىل 
 0523238000  0509105296 124 رقم مكاين )4596308708( هاتف  برج ��سياد �ل�سقة 

 nethu.jeff81@gmail.com  : �لإلكرتوين  �لربيد    0564456331
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ بريج موهان فيد بركا�س - �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 كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 483662.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. 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           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
رقم الرخ�صة : 33725

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 
اإعالن وحل وت�صفية 

�ل�سم �لتجاري : �ساليوت للتجارة �لعامة )ذ م م( 
نعلن للجميع بان �ل�سركة �ملذكورة �عاله هي : �ساليوت للتجارة �لعامة )ذ م م(  
�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف �مارة عجمان مبوجب قانون �ل�سركات 
�لتنمية  د�ئ���رة  يف  مرخ�سة  وت��ع��دي��الت��ه   )1984( ل�سنة   )8( رق��م  �لحت����ادي  
قرر  وق��د   )33725( رق��م  حتت  �لقت�سادية   بالتنمية  و�سجلته   �لقت�سادية 

�ل�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني �ل�سيد.
  موؤ�ص�صة النداء لتدقيق احل�صابات     

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��س �لتقدم به للم�سفي 
تاريخ ن�سر �لع��الن وعلى  �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة �ل�سارقة ،  هاتف : 065681715  ، �س.ب : 984 

دائرة التنمية االقت�صادية    
حكومة عجمان

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
رقم الرخ�صة : 108222

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 
اإعالن وحل وت�صفية 
�ل�سم �لتجاري : وينجز خلدمات �لتو�سيل - ذ م م  

نعلن للجميع بان �ل�سركة �ملذكورة �عاله هي : وينجز خلدمات �لتو�سيل - ذ م م  
�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف �مارة عجمان مبوجب قانون �ل�سركات 
�لتنمية  د�ئ���رة  يف  مرخ�سة  وت��ع��دي��الت��ه   )1984( ل�سنة   )8( رق��م  �لحت����ادي  
قرر  وقد   )108222( رقم  �لقت�سادية  حتت  بالتنمية  و�سجلته   �لقت�سادية 

�ل�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني �ل�سيد.
  موؤ�ص�صة النداء لتدقيق احل�صابات     

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��س �لتقدم به للم�سفي 
تاريخ ن�سر �لع��الن وعلى  �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل : �مارة �ل�سارقة ، هاتف : 065681715 ، �س.ب : 984 

دائرة التنمية االقت�صادية    
حكومة عجمان

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
انذار عديل بالن�صر

رقم املحرر )2022/149905(
�ملن�ذرة : �سوليد �سولو�سن تكنولوجي �س ذ م م 

بوكالة �ملحامي / �بر�هيم على �ملو�سى
�ملنذر �ليه : فرحان ثائر �مبايل حمزة  - هندي �جلن�سية

�ملو�سوع : طلب �عالن بالن�سر يف �لنذ�ر �لعديل
تدعو �ملنذرة �ملنذر �إليه للمرة �لأخرية مبوجب هذ� �لإنذ�ر �ىل وجوب رد �ملبلغ �لبالغ 162،540 
درهم )مائة و�إثنني و�ستون �إلفا وخم�سمائة و�أربعون درهما ل غري( بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 
�إمتناعكم فاإن  �أي��ام من تاأريخ �لتبليغ بهذ� �لن��ذ�ر ويف حالة  �أق�ساها خم�سة  9% يف مهلة  بو�قع 
�ملنذرة �سوف ت�سطر �أ�سفة �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي ت�سمن حقوقها بتح�سيل �ملبلغ 
�ملطالب به ، مع حتميلكم منذ �لآن كامل �مل�سئوولية و�أية م�ساريف �خرى تن�ساأ عن �أية مالحقات 

قانونية �أخرى مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
انذار عديل بالن�صر

رقم املحرر )2022/149901(
�ملن�ذر : بهاء �لدين �حمد ذيب خري �لدين

بوكالة �ملحامي / �بر�هيم على �ملو�سى
�ملنذر �ليه : حممد طالب حممد �حمد كهتوى - �إمار�تي

�ملو�سوع : طلب �عالن بالن�سر يف �لنذ�ر �لعديل
�لبالغ  �ملبلغ  رد  �لن���ذ�ر �ىل وج��وب  ه��ذ�  للمرة �لخ���رية مبوجب  �مل��ن��ذر�إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  يدعو 
100،000 درهم )مائة �لف درهم( بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% يف مهلة 
�أق�ساها خم�سة �أيام خم�سة �أيام من تاريخ �لتبليغ بهذ� �لنذ�ر ويف حالة �متناعكم فاإن �ملنذر 
�سوف ي�سطر �أ�سفاً �ىل �إتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي ت�سمن حقوقه بتح�سيل �ملبلغ 
�أية  �مل�سئوولية و�أي��ة م�ساريف �خرى تن�ساأ عن  ، مع حتميلكم منذ �لآن كامل  �ملطالب به 

مالحقات قانونية �أخرى مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
انذار عديل بالن�صر

االإنذار العديل رقم )2022/149942(
�ملنذر : حممد خليفة حممد �ل�سويدي

�ملنذر�ليهما : 1 - كلربيت �سينغ �سورجيت �سينغ ، هندي �جلن�سية
�سيف للديكور)�س. ذ. م. م( �سعيد   -2

وبناء عليه ، تنبه �ملنذ على �ملنذر �إليها بالوفاء بقيمة �ل�سيك رقم )59( 250،000 )مائتان وخم�سون �ألف 
درهم( و�ملوؤرخ 2019/4/27، و�مل�سحوب على بنك �لإحتاد �لوطني، وذلك يف خالل )5( �أيام وهي �ملدة �ملقررة 
قانوناً وفقا لن�س �ملادة )63( من قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم )57( يف �ساأن �لالئحة �لتنظيمية للقانون �لإحتادي 
رقم )11( ل�سنة 1992 ب�ساأن قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية. 2( ويف حالة عدم قيامكم بالوفاء باملبلغ �ملطالب به 
�سيتم �للجوء �إىل �لق�ساء عن طريق �أمر �لأد�ء وفقا لن�س �ملادة )62( من قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم )57( يف 
�ساأن �لالئحة �لتنظيمية للقانون �لإحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 ب�ساأن قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية لإجباركم 
على �لوفاء بقيمة �ل�سيك )59( و�لبالغ قيمته 250،000 )مائتان وخم�سون �ألف درهم( مع حتميلكم كافة 

�لر�سوم و�مل�سروفات �لق�سائية و�تعاب �ملحاماة، ف�سال عن �لفائدة �لتاأخريية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
MOJAU_2022- 0078971 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�لهند  �لدين، �جلن�سية  باتيانافالبيل كنهيمون فخر   : �ل�سيد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
 : �ل�سيد  �ىل  ذلك  و   %100 �لبالغه  و  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
و�لتي  �حلبارى(  )كافترييا  �لرخ�سة  يف  �لهند  �جلن�سية  حممد  ��سرف  توتوبار�مبات 
�لتنميه  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )213692( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

�لقت�سادية تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سه لخر
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
MOJAU_2022- 0079071 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : حممد عبد�لرحيم جعفر �حمد، �جلن�سية بنغالدي�س 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته و �لبالغه 100% و ذلك �ىل �ل�سيد : زيكو 
كومار بانيك نريود بار�ن بانيك �جلن�سية بنغالدي�س يف �لرخ�سة )بقاله زو�يا �لنجوم( 
د�ئرة  من  �ل�سادرة   )791156( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  و�لتي 
�لتنميه �لقت�سادية. تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سه لخر.  وعمالبن�س �ملادة 
2013 يف �سان �لكاتب  )14( فقرة )5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 
�لجر�ء  على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد  �لعدل. 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
MOJAU_2022- 0079115 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�جلن�سية  �مار�تي  علي،  �آل  مطر  ح�سن  حممد  علي   / �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
حمده   : �ل�سيدة  �ىل  100% وذلك  �لبالغه  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�إبر�هيم حممد - �مارتية �جلن�سية ، يف �لرخ�سة �مل�سماة )�ل�سرح لل�سياحة( و�لتي تاأ�س�ست 
�لتنميه  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )762115( رقم  �مل�سماه  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأم�ارة 

�لقت�سادية بال�سارقة. تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
MOJAU_2022- 0056346 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء  
�خطار عديل للوفاء مببلغ 17000 درهم

�ملخطر : حممد �دري�س خياملت خان ، باك�ستان �جلن�سية ، ويحمل هوية رقم 784199160716082
�لعنو�ن : عجمان - م�سريف - مقابل مركز �سرطة �مل�سرف - فيال رقم 53

�ملخطر �ليه : �سار� عبد�ل�سمني ، �سريالنكا �جلن�سية ، وحتمل هوية رقم 784199765199130 
�لعنو�ن : دبي - منطقة ديرة - فندق حياة ريجن�سي  - �لطابق 1614 ، هاتف رقم : 0543099315

�ل�سرح
�ملخطر �إليه حزر �سيك للمخطر مببلغ 17000 درهم مو�سوع �ل�سيك �ملحرر من قبل �ملخول بالتوقيع حيث �أنه 
بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيك توجه �ملخطر ل�سرف �ل�سيك �ل �نه �رتد دون �سرف لتطابق �لتوقيع قابل لل�سحب وبيانه 
كالتايل :  �ل�سيك رقم 000002 مبلبغ 17000 درهم بتاريخ ��ستحقاق 30-01 2022 و�مل�سحوب على بنك 
�لإمار�ت دبي �لوطني ، وحيث �أن �ملخطر �إليها ترف�س �لوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية 
مر�ر� وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى،  لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ل�سيك �ملذكور خالل خم�سة �أيام من 
تاريخ �خطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية.  و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� 

�لخطار للعلم مبا جاء به. وهذ� �خطار منا بذلك ...

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
MOJAU_2022- 0078937 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن

حيث �أن �ل�سيد : �سيف �سلطان ر��سد غا�سم �لكتبي - �مار�تي �جلن�سية ميلك �لرخ�سة �لتجارية )موؤ�س�سة �لعال 
للهند�سة �لزر�عية( رخ�سة جتارية و�لتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم )503602( حيث �ن �ل�سيد: 
�سيف �سلطان ر��سد غا�سم �لكتبي - �مار�تي �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته يف �لرخ�سة 
�لتجارية ))موؤ�س�سة �لعال للهند�سة �لزر�عية(( �لبالغة )100%( �إىل �ل�سيد : �لد�سوقي حممد �لد�سوقي 
قنديل - م�سري �جلن�سية، تغيري �ل�سم �لتجاري من )موؤ�س�سة �لعال للهند�سة �لزر�عية( لي�سبح )موؤ�س�سة 
�لعال للهند�سة �لزر�عية ذ�ت م�سوؤلية حمدودة �سركة �ل�سخ�س �لو�حد(، تغيري �ل�سكل �لقانوين من فردية �يل 
�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �لتملك �لجنبي، وعمال بن�س �ملادة )14( فقره 5 من �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن �لكاتب �لعدل ، فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لإعالن للعلم و �نه �سوف يتم 
�لت�سديق على �لأجر�ء �مل�سار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذ� �لإعالن فمن لديه �أي �عرت��س على ذلك عليه 

�تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 70533
MOJAU_2022- 0078934 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن

حيث �أن �ل�سيد : حممد عو�س عبد�هلل بطى �لكعبي - �مار�تي �جلن�سية ميلك �لرخ�سة �لتجارية 
)�ل�سرعة �لق�سوى ل�سيانة �ل�سيار�ت( رخ�سة جتارية و�لتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم 
�مار�تي �جلن�سية يرغب يف   - �لكتبي  �ل�سيد : حممد عو�س عبد�هلل بطى  �ن  )28652( حيث 
�ل�سيار�ت((  �لق�سوى ل�سيانة  �لتجارية ))�ل�سرعة  �لرخ�سة  و�لتنازل عن كامل ح�سته يف  �لبيع 
تنازل   ، �جلن�سية  �مار�تي   - �لكتبي  حموده  على  حممد  ر��سد   : �ل�سيد  �إىل   )%100( �لبالغة 
�لقانون  من   5 فقره   )14( �ملادة  بن�س  وعمال  �حلايل.  ل�ساحبها  �ل�سابق  �لرخ�سة  �ساحب 
�لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن �لكاتب �لعدل ، فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لإعالن للعلم و �نه 
�سوف يتم �لت�سديق على �لأجر�ء �مل�سار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذ� �لإعالن فمن لديه �أي 

�عرت��س على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
MOJAU_2022- 0078970 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن

�لرخ�سة  �مار�تي �جلن�سية ميلك   - �لكتبي  �سلطان  �سلطان ها�سل  �ل�سيد : حممد  �أن  حيث 
�لتجارية )م�ساوي ريف �ملد�م( رخ�سة جتارية و�لتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم 
�جلن�سية  �مار�تي   - �لكتبي  �سلطان  ها�سل  �سلطان  حممد   : �ل�سيد  �ن  حيث   )792116(
�ملد�م((  ريف  ))م�ساوي  �لتجارية  �لرخ�سة  يف  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�لبالغة )100%( �إىل �ل�سيد : �حمد �سلطان �سامل عجيل �لكتبي - �مار�تي �جلن�سية ، تنازل 
�لقانون  من   5 فقره   14 �ملادة  بن�س  وعمال   ، �حلايل  ل�ساحبها  �ل�سابق  �لرخ�سة  �ساحب 
�لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن �لكاتب �لعدل، فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لإعالن للعلم 
و �نه �سوف يتم �لت�سديق على �لأجر�ء �مل�سار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذ� �لإعالن فمن 

لديه �أي �عرت��س على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
تنازل/ بيع
�عالن تنازل وبيع

يرجى �لعلم �نه �سيقوم كاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنتزل وبيع �لرخ�سه بني �لطر�ف �ملذكوره من 
�لطرف �لأول : حممد عبد�لرحيم عبد�هلل ح�سن �لنقبي و هويه رقم : 784198906157627 
�جلن�سية : �لمار�ت عن ن�سبته �لبالغة 100 % وذلك �إىل كال من : �ىل �لطرف �لثاين : عثمان 
�حمد عمر م�سطفى هويه رقم :784196235073598 �جلن�سيه : �ل�سود�ن ، بن�سبه 18% 
و�لطرف �لثالث : �سهيل �حمد �لع�ساوده وهويه رقم : 784196743850206 �جلن�سية ب�سوري 
 784197663652051 %25 و�لطرف �لر�بع : و�سام �سعيد �لأطر�س، هويه رقم :  ، بن�سبه 
رقم  وهويه  �لزعبي  حممود  :جهاد  �خلام�س  و�لطرف   27% بن�سبه   ، �سوري  �جلن�سيه 
:784197805791858 �جلن�سيه : �سوري ، بن�سبه %30 بال�سم �لتجاري )مركز خورفكان 
خلدمات �لعمالة �مل�ساعده( ن�ساط �لرخ�س )تدبري خلدمات �لعمالة �مل�ساعده( و�ملرخ�س من د�ئرة 
 : بتاريخ  �ل�سادرة   758952  : رقم  جتاريه  رخ�سة  �ل�سارقة   - خورفكان  يف  �لقت�ساديه  �لتنمية 
�لتنمية �لقت�سادية بخورفكان. وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل بالت�سديق  د�ئرة  يف   2017/12/27

على عقد �لتنازل و�لبيع بعد �نق�ساء 14 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021
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العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001875 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �لفلفل �ل�سود وميثلها بدر
جمهول حمل �لإقامة

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/8/1 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/7/19 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - خالد حممد عبداهلل ال علي 
جتاري    AJCEXCICOMS2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002866/ 

�إىل �ملحكوم عليه : خالد حممد عبد�هلل �ل علي 
1 بجو�ر ج�سر جلفا مقهى �لو�دية �سابقا �سفري �لقلوب حاليا بجو�ر  �لعنو�ن : عجمان منطقة �لنعيمية 

مطعم �لكباب �لفغاين رقم مكاين 4446508670 هاتف رقم 0523020107  
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �بوبكر �حمد علي �حمد - �جلن�سية م�سري - حممد ع�سام �حمد عبد�لغني - �جلن�سية م�سري  
ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور  له  �ملحكوم  �أن  ومبا  �أعاله.   �ليها  �مل�سار  �لق�سية  يف 
�لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 
305050.0   لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور 
جل�سة يوم - �ملو�فق - �ل�ساعة - �أمام �ملحكمة �ملذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإبتدائية ال�صرعية االإحتادية 
ال�صخ�صية   االأحوال   AJCFISHPAF2022 /0000219 يف  الدعوى رقم

�إل�ى : �بر�هيم على �حمد �بوعري�س
جمهول حمل �لإقامة : �مارة عجمان - منطقة �لرو�سة -2 بناية مطعم ليايل بريوت - مكانى 

5088809489
نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / نعيمة �ل�سيكر �لعنو�ن / حمل �لإقامة : �مارة عجمان - �لنعيمية -1 

بالقرب من �ل�سفري مول - بناية جاد - �سقة رقم 403 رقم �لهاتف : 504746702 
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة : �أول : �حلكم بطالق �ملدعية من �ملدعى عليه لل�سرر 

ملا مت ذكره من �أ�سباب �أعاله. مع �إلز�م �ملدعى عليه بالر�سوم و�مل�سروفات. 
عجمان  حمكمة  �لأوىل  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  د�ئرة  �لد�ئرة  �أمام  �حل�سور  عليكم  يتوجب  لذ� 
لتقدمي ما لديكم من   09:30 �ل�ساعة   2022/08/15 �ملو�فق   ..... يوم  �لحتادية �سباح 
�ملحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  �إر�سال  �أو  ح�سوركم  عدم  حالة  ويف   ، م�ستند�ت  و  دفاع 

�ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�صائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0000509 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �سا�س �لتعمري لالن�ساء�ت - ذ م م 
�لعنو�ن : 9220988  

�ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/4/21 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�ل  �سريف  حممد  عبد�لرحمن  يو�سف   / ل�سالح  �أعاله  بالرقم  �لدعوى  يف 
علي - بالتايل : قررت �ملحكمة :- مبثابة �حل�سوري / بالز�م �ل�سركة �ملدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا مقد�ره 50150 درهم )خم�سون �لفا ومائة 

وخم�سون درهم( و�لزمتها بامل�سروفات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية. 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0005376  اأمر اداء  
�ىل �ملدعي عليه : �بر�هيم �سري�كل علي �سري�كل - هندي �جلن�سية 

نعلمكم بان �ملدعي �سالح حممد �سادق �لحمر ، �سوري �جلن�سية 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله و�سدر �حلكم �لتي : 

درهم(   100000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م  �مر 
)فقط مائة �لف درهم( و�لزمته بالفائدة مبقد�ر 5% �سنويا من تاريخ قيد 

وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2022/7/25 / حرر بو��سطة �ملوظف

مركز �سعادة �ملتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
MOJAU_2022- 0079170 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
يرجى �لعلم �إنه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة 

بني �لأطر�ف �ملذكوره  من �لطرف �لأول : �سادق ح�سن خج�سته �جلن�سية : 
�إير�ن بن�سبة %50  �إىل �لطرف �لثاين : �ساكار� عبد�ل�سالم ، �جلن�سية : �لهند 

- لي�سبح مالك �لرخ�سة بن�سبة %100  بال�سم �لتجاري )�لهد�ف مليز�ن 
وكهرباء �ل�سيار�ت( ن�ساط �لرخ�سة )�إ�سالح ميز�ن �ملركبات - ميز�ن �إلكرتوين، 

ت�سليح م�ساعدي �ل�سيار�ت، تبديل و��سالح �لطار�ت( و�ملرخ�س من د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة رخ�سة مهنية رقم : 525386 

�ل�سادرة بتاريخ : 17/02/2004 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بخورفكان ، 
وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل بعد �إنق�ساء 14 يوم 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن،
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 70349
دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 

اإعالن بالن�صر للح�صور اأمام اخلبري املايل وامل�صريف 
دعوى رقم 91/2022 جتاري كلي حماكم راأ�س اخليمة

�ملدعي : فايز معت�سم
�ملدعى عليه �لول : عارف حيدر جمايل غالم حيدر

�ملدعى عليه �لثاين : �سركة ب�سرى لال�ست�سار�ت �لعقارية م.م.ح
يتعني �حل�سور خالل �ساعات �لعمل �لر�سمية عرب نظام �لت�سال �ملرئي بد�ئرة 
�إد�رة �خلرب�ء - ر�أ�س �خليمة ملقابلة �خلبري �ملايل  حماكم ر�أ�س �خليمة - مكتب 
و�مل�سريف �ملذكور و�إح�سار كافة �مل�ستند�ت و�لوثائق �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى 
رقم )91-2022( جتاري كلي وذلك يوم �لثنني �ملو�فق 1/8/2022 يف متام 

�ل�ساعة �لعا�سرة ون�سف �سباحا )10:30(.
 حماكم راأ�س اخليمة 
مكتب اإدارة اخلرباء - اخلبري املايل وامل�صريف   

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
)كلي(  مدين   AJCAPCICIV2022 /0000552 يف  الدعوى رقم

بالن�صر 
�مل�ستاأنف �سده : عامل �سابال �سابال وورلد وميثلها قانون حممد �مني ت�سابال 

 18 رقم  �لتاأجري  مكاتب  مبنى  باحلمريه  �حلره  �ملنطقه  �ل�سارقه  �مارة   : عنو�نه 
�أبو�سيف ملقاولت �لبناء  �أن �مل�ستاأنف : �سركة  G16 ليكن معلوما لديك  مكتب رقم 
ذ.م.م - قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بتاريخ ..../.../....20 يف �لدعوى �لبتد�ئية رقم 
مدين   - �ملدنية  �لإ�ستئنافية  �ملحكمة   AJCAPCICIV2022/0000552
�لحتادية  عجمان  حمكمة  �أمام  ميثلك  من  ح�سور  �و  ح�سورك  فيقت�سي  )كلي(. 
10:30 �سباحا  �ل�ساعة   2022/08/23 �ملو�فق  بد�ر �لق�ساء ...... يوم ........  
قانونا  �و ح�سور من ميثلك  بينات ويف حالة عدم ح�سورك  لديك من  ما  وتقدمي   ً

ف�ستنظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�صائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  984/2021/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/755 عقاري جزئي، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1،886،226 درهم( 
�سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: م�سرف �لإمار�ت �لإ�سالمي - �س م ع  - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - مبنى رقم 16 �لطابق �لثالث - 
هاتف رقم 04/2227008 موبايل رقم : 0557016552 مكاين )3135291835( وميثله : حممد عبد�مللك م�سطفى �أهلي  

�ملطلوب �إعالنه : مارجان تربيزي فرد  - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - جممع دبي لال�ستثمار �لأول - مبنى جاردن �بارمتن�س �ي�ست �سي - 
�سقة رقم 2207 - هاتف رقم 044470233 - فاك�س رقم 044470232 - موبايل رقم 0507036904 - 0507036904 

مو�سوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/8/10 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
http://www. بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين
ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
�عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع 
من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 
كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : حق �نتفاع على وحدة عقارية - 2090/7/4 رقم 
�لر�س 356 �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار �لول - �مل�ساحة : 237.35 مرت مربع - رقم �ملبنى : 3 - ��سم �ملبنى : جاردن �بارمتن�س 

ب�ست �سي - رقم �لوحدة 2207 - �لتقييم : 2035450 - درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
جويل ثايبارامبيل ثوما�س ثوما�س ثوما�س  

املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003879/ 
�إىل �ملحكوم عليه : جويل ثايبار�مبيل ثوما�س ثوما�س ثوما�س

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �مني حممد علي �ملرزوقي �ملرزوقي - �جلن�سية �لإمار�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 كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 9184  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - خالد ابراهيم دلهوم الزبيدي   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003843/ 

�إىل �ملحكوم عليه : خالد �بر�هيم دلهوم �لزبيدي 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �أمني حممد علي �ملرزوقي �جلن�سية �لإمار�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 كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 45230  

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

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
تنازل/ بيع

�إعالن
بنغالدي�س   : - �جلن�سية  �ل�سيد/ حممد كوثر مياه عبد�لنور  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% ل�سالح �ل�سيد/ م�سرف ح�سني 
�مل�سماة )�سالون ركن �لزينة للحالقة(  �نور ح�سني - �جلن�سية : بنغالدي�س يف �لرخ�سة 
خدمات.  وكيل   )773451( بالرقم  �ل�سارقة  يف  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �سادرة 

تعديالت �خرى : ليوجد. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر 
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ د�نيل �تبري - �جلن�سية فرن�سا يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن 50% من كامل ح�سته �لبالغة 100% ل�سالح �ل�سيد/ �حمد حمي �لدين �لبقاعي 
- �جلن�سية �سوريا وكذلك يرغب �ل�سيد/ د�نيل �تبري - �جلن�سية فرن�سا يف �لبيع و�لتنازل 
 - غ�سن  جورج  د�نيال  �ل�سيد/  ل�سالح   %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  من   %50 عن 
د�ئرة  من  �سادرة  �ل�سيار�ت(  ل�سيانة  �جلودة  )�فق  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف  لبنان.  �جلن�سية 
�لتنمية �لإقت�سادية يف �ل�سارقة بالرقم )780179(  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( 
من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى 
ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
�لكاتب  ذلك عليه مر�جعة مكتب  �عرت��س حيال  �ي  لديه  �لعالن فمن  تاريخ هذ�  من 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
يف الدعوى  رقم )2022/265( جتاري جزئي   

�خل�سم �ملدخل : �سركة �سكاين جولد �سارل 
من  �سدكم  �ملقامة  بالدعوى  ح�سابي  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �سيادتكم  نحيط 
مكلفني  فاأنتم  وعليه   ، �ملحدودة  �مل�سوؤولية  ذ�ت  فارما  �ملا�سل  �سركة   : �ملدعية 
يوم  و�ملقرر  بعد  عن  �خلربة  �جتماع  بح�سور  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�سور 
وذلك  �سباحا،   11.00 �ل�ساعة  متام  يف   2022/7/27 �ملو�فق  �لربعاء 
لذ�  تييمز.  مايكرو�سوفت  برنامج  بو��سطة  �لإلكرتونية  �ملن�سة  على  باحل�سور 
�لرقم  �ملنتدب على  و�لإت�سال هاتفيا على مكتب �خلبري  نطلب منكم �حل�سور 
بانه  علما  باجلل�سة  لدفاعكم  �ملوؤيدة  �مل�ستند�ت  وتقدمي   )04  -3888996(
لل�سالحيات  وفقا  �عمالها  �ستبا�سر  �خلربة  فاإن  �حل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف 

�ملخولة لها قانونا.
طارق الغيث / خبري ح�صابي 

اإعالن بالن�صر جلل�صة اخلربة 

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن ح�صور اجتماع خربة ح�صابية

يعلن �خلبري �ملحا�سبي �أحمد جا�سم �لعبدويل - مركز �خلليج للمحا�سبة و�لتدقيق - 
و�ملعني من قبل جلنة ف�س �ملنازعات-حماكم دبي يف �لق�سية رقم 305/2022 نز�ع 
تعيني خربة و�ملقامة من �ملتنازع / �سركة �خلط �لأمامي لإد�رة �ل�ستثمار �س.ذ.م.م. 
وتنفيذ� للمهمه فان �ملتنازع �سده مهند �حمد �حلمد( مدعو حل�سور �جتماع �خلربة 
�ملو�فق  و�ملقرر عقده يوم �لثنني  بو��سطة وكيل معتمد منه  �أو  ب�سخ�سه  �حل�سابيه 
�خلليج  مركز   - �خلبري  مبكتب  ظهر�  ع�سر  �حلادية  �ل�ساعة   01/08/2022
للمحا�سبة و�لتدقيق �لكائن يف دبي - ديره - �خلبي�سي - �سارع �سالح �لدين - بناية 
بكر  �بو  حمطة  �ملرتو  من  بالقرب  �خليمة  ر��س  �سريميكا  معر�س  بناية  �لعبدويل 

�ل�سديق - مكتب رقم 104 ت : 04/2684700
اخلبري املحا�صبي/ احمد جا�صم العبدوىل

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

MOJAU_2022- 0079190 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
رقم  هوية  بطاقة  و�حمل  �جلن�سية  �فغان�ستانية  �مريي  مع�سومه  �ل�سيده/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لرخ�سة  يف   ،%100 �لبالغة  ح�ستها  25% من  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب   784199469638383
�مل�سماه )كافترييا �جلبل �ل�سود( و�لتي تا�س�ست بامارة �ل�سارقة حتت رقم 780283 �إىل �ل�سيد/حممد م�سباح 
�لدين �كوياد �لكبري ، بنغالدي�س �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198660203096 وترغب يف �لبيع 
�مل�سماه )كافترييا �جلبل �ل�سود( و�لتي تا�س�ست  100%، يف �لرخ�سة  �لبالغة  51% من ح�ستها  و�لتنازل عن 
بامارة �ل�سارقة حتت رقم 780283 �يل �ل�سيدة/ خوله عبد�هلل على حممد مد�ويخ ، �مار�تية �جلن�سية وحتمل 
بطاقة هوية رقم 784197893702726، وتغيري �ل�سكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل �سركة ذ�ت م�سئولية 
حمدودة وتغيري �ل�سم �لتجاري من كافيرتيا �جلبل �ل�سود �يل مطعم �لريحان �لخ�سر ذ م م. وعمالبن�س �ملادة 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� 
�لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي 

�عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2788/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 6255/2021 �مر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )5.083.965.33( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : �سركة بريي ذ.م.م
- مكتب   30 �ملنارة ط  برج   - �لتجاري  �سارع �خلليج   - بردبي   - دبي  �ملختار/�مارة  عنو�نه:�لعنو�ن 

3006 - رقم مكاين:2466586507
�ملطلوب �إعالنه : 1- طائف �ملدينة للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

�ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د   : �لإع���الن  مو�سوع 
�ملنفذ به وقدره )5083965.33( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70448

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2811/2022/209 تنفيذ عمايل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى �لعمالية رقم 7047/2021 عمايل جزئي ، 
ب�سد�د �ملبالغ �ملنفذ بها وقدرها )79614( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : هربال �سينغ �سوريندر �سينغ
عنو�نه:برج لطيفة - �سارع �ل�سيخ ز�يد - �لطابق رقم 38 - مكتب رقم 3801

وميثله:عبد�حلكيم حبيب من�سور بن حرز
�ملطلوب �إعالنه : 1- ��س تي �يه لل�سناعات �ملعدنية �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت  �ملحكمة  ، وعليه فان  للر�سوم و�مل�ساريف  �سامال  به وقدره )79614( درهم 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� 

�لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 70021

مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    
                  يف  اال�صتئناف رقم:866/2022/300 ا�صتئناف مدين 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�ستئناف �ملدنية �لثانية رقم 82
مو�سوع �ل�ستئناف : �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:188-2021 مدين كلي ، و�لر�سوم 

و�مل�ساريف و�لتعاب . 
�مل�ستاأنف:علي عبد�هلل حميد علي �ملزروعي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �خلليج �لتجاري تقاطع �سارع �خلليج �لتجاري و�سارع 
ت��اور مكتب 2301 - مكاين رق����م:2504886910 - هاتف رق���م:044230000   �لعمال بناية فيجن 

فاك�س رقم:044479777 - وميثله:�ميان ��سد �كرب ��سد �لمريي 
�ملطلوب �إعالنه :  1- ر�ئد حممد جاد�هلل �سرمي  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

�أ�ستاأنف/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رق���م:2021/188 مدين كلي. وحددت  مو�سوع �لإع��الن :  قد 
لها جل�سة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2022/8/4  �ل�ساعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  اال�صتئناف    
70533

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  517/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 1251/2021 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )634.445( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : موؤ�س�سة عقار
عنو�نه:�مارة دبي - �سارع �ملطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نني مكتب رقم 9 - 

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

�ملطلوب �إعالنه : 1- ر�خمري هان �سيوروف  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )634445.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530 العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  515/2022/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 890/2021 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )407.591( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : موؤ�س�سة عقار

عنو�نه:�مارة دبي - �سارع �ملطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
�ملطلوب �إعالنه : 1- عبد�لرحمن �حمد عبد�لنور  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )407591.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن حكم بالن�صر        

424/2021/20 جتاري كلي 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل حمكوم عليه 1- �ملركز �لملاين لالعمال �س.م.ح  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : فرهاد قهرمان بختيار بختياري

�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ  2022/6/29  يف  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  نعلنكم 
للمدعي مبلغ وقدره  ي��وؤدي  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  ل�سالح/ فرهاد قهرمان بختيار بختياري 
�لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  مع  درهم   )24.150.000(
و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .  حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر    

                  يف  الطعن رقم:861/2022/445 طعن جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لطعون �لوىل رقم 232

مو�سوع �لطعن : قبول �لطعن �سكال ومو�سوعا ونق�س �حلكم �ملطعون فيه �حالته �ىل حمكمة 
�ل�ستئناف ل�سد�ر حكمها على �سوء ما تقرره حمكمة �لنق�س و�لز�م �ملطعون �سده بالر�سوم 

و�مل�ساريف و�لتعاب . 
�س.ذ.م.م  �لعقاري  للتطوير  �ي  �و  �ت�س  تي  �سركة  ب�سفته مدير  كليندين�ست  �لطاعن:جوزيف 

- و�خرون
عنو�نه:�مارة دبي - مدينة دبي لالعالم - برج �رينكو - �لطابق 20 - رقم مكاين:1428776320 

- وميثله:بدر عبد�هلل خمي�س عبد�هلل
�ملطلوب �إعالنه :  1- خالد وجدى �بو �ملعاطي عبده  -  مطعون �سده 

يف  �حل��ق  ولكم  �لطاعن  من  �ملقدمة  �لطعن  �سحيفة  من  بن�سخة  نبلغكم    : �لإع��الن  مو�سوع 
تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13604 بتاريخ 2022/7/27 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:1382/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�سر رقم 763

و�ربعمائة  وع�سرون  ت�سعة  دره��م   )29.450( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   -1  : �ملنازعة  مو�سوع 
وخم�سون وفائدة قانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق 2022/2/26 وحتى �ل�سد�د �لتام 2- �لز�م �ملدعي عليه 

بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة  . 
�ملتنازع:�مل�سري �يه م.د.م.�س

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لقرهود - ديره - دبي - مبنى بناية بو�سقر - �سقة مكتب رقم 304 - بجو�ر حمطة 
مرتو جيجيكو -  وميثله:فهد عبد�هلل قمرب حممد 

�ملطلوب �إعالنه :  1- خط �لزين لتجري �ل�سيار�ت ملالكها/�مري ح�سن حممد جميل �لبلو�سي  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )29.450( درهم 
ت�سعة وع�سرون و�ربعمائة وخم�سون وفائدة قانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق 2022/2/26 وحتى �ل�سد�د 
�لتام 2- �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة- وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق:2022/8/3 
�ل�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة �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 �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533



ثقافة وفن�ن
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 •• حتقيق: الدكتور حممود علياء

�لدكتور  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و  ب��رع��اي��ة ���س��اح��ب 
�ملجل�س  �لقا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد 
�لأعلى لالحتاد حاكم �ل�سارقة، وتوجيهات 
للرت�ث  �ل�سارقة  معهد  تاأ�سي�س  مت  �سموه، 
�لدكتور  ���س��ع��ادة  ب�����اإد�رة   2005 �ل��ع��ام  يف 
وباإ�سر�فه  �ملركز  مدير  �مل�سلم  �لعزيز  عبد 
و�لباحثني  �لعلماء  من  نخبة  مع  �ملبا�سر، 
�ملعهد  �إ���س��د�ر�ت  تتو�ىل  حيث  و�لد�ر�سني. 
�لعتيد، عاما بعد عام، و�لذي يعترب منارة 
ثقافية �ساطعة، �ىل جانب �ملنار�ت �لثقافية 
�ل�سارقة،  �م������ارة  يف  �لأخ�������رى  �ل�����س��اط��ع��ة 
عا�سمة �لثقافة �لعربية، وعا�سمة �لثقافة 
للكتاب،  و�ل��ع��ا���س��م��ة�ل��ع��امل��ي��ة  �لإ���س��الم��ي��ة، 
يف  �ملنت�سرة  �لثقافة  م��ن��ار�ت  �ىل  لت�سيف 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ىل رحاب 
�لإ�سد�ر�ت  م��ن  �لع�سر�ت  �لعربية  �ملكتبة 
و�لأبحاث،  و�لكتب  �ملتو��سلة،  و�لدر��سات 
�لرت�ث،  ����س��ال��ة  ب��ني  ت��ت��و�ىل جامعة  �ل��ت��ي 
وحد�ثة �لع�سر. وتربط بني حلقات �سل�سلة 
�لعربية و�لإ�سالمية و�لإن�سانية،  �حل�سارة 
وتو�كب  �ل��ف��ك��ري،  �ل��ت��ط��ور  �غ����و�ر  لت�سرب 
�ملت�سعبة،  و�لب���ع���اد  �ل��ن��ه�����س��وي��ة  �مل��ق��ا���س��د 
باإ�سافات ر�سينة وحمكمة، ت�سيف �ملعارف 
�ىل �مل����ع����ارف وت��ك��ف��ي �ل����ق����ارئ و�ل����د�ر�����س 

و�لباحث و�لعامل، موؤنة �لتزود باملعلومات، 
و�ل��روؤى، �جلامعة  بالجتهاد�ت  و�ل�ستنارة 
وع�سرية  �ل���رت�ث،  عمق  بني  وتب�سر  باناة 
وجّد  ب�سرّب  �مل�ستقبل.  و��ست�سر�ف  �ملعرفة، 
�مللل.  �و  �لكلل  ع��ن  ي��ن��اأى  وث��ب��ات  وم��ث��اب��رة 
�ل�ستقر�ء،  بني  �ملعارف  ر�سوخ  على  ويبقي 
و�ل�ستن�ساخ،  و�لب�����������د�ع،  و�ل����س���ت���ن���ت���اج، 
و�ل��ت��ق��ل��ي��د و�ل��ت��ج��دي��د، ب����روح وث��اب��ة ت�سع 
�لمور يف ن�سابها �لقومي، وت�سمي �لأ�سياء 
ب��اأ���س��م��ائ��ه��ا. ت��ارك��ة �لأب�����و�ب م�����س��رع��ة �مام 
لإ�سافة  و�ل��ب��اح��ث��ني  و�ل��د�ر���س��ني  �ل��ع��ل��م��اء 
�ملجتهد  ب�����س��ريورة  �مل���ع���ارف،  �ىل  �مل���ع���ارف 
�ل��وث��اب، و���س��ريورة �لكاتب �ل���دوؤوب. �لمر 
بقدر  �لإر�دة،  ق����وة  م���ن  ي�����س��اع��ف  �ل�����ذي 
م��ا ي�����س��اع��ف م��ن ح��و�ف��ز �لج��ت��ه��اد، بد�أب 
ول  و�لح���د�ث،  �لظو�هر  يو�كب  متو��سل، 
يناآى عن �لفعل و�لتفاعل، باأد�ئه �لر�سني، 
�لرزينة،  ومتابعته  �حل�سيفة،  ومر�قبته 
من �جل حتقيق �جلمع �ملحكم بني حلقات 
�سل�سلة �ملعارف، وتكري�س �ملقارنات، و�لبحث 
باخلال�سات،  و�لم�����س��اك  �مل�����س��ت��ج��د�ت،  يف 
ق��دم��اً نحو م��زي��د م��ن �لعطاء �خل���اّلق، يف 
�ل��ذي لي�س له ح��دود، وعامل  ع��امل �ملعرفة 
ك�سوء  يبقى  �ل���ذي  �حلقيقة،  ع��ن  �لبحث 

�ل�سم�س �ساطعا يف كل مكان وزمان.
 م�صاركات حملية واإقليمية وعاملية

�لعام  م���ن���ذ  �ل���ط���وي���ل���ة  م�����س��ريت��ه  وخ������الل 
للرت�ث  �ل�����س��ارق��ة  م��ع��ه��د  و�ك�����ب   2005
�مل�ستمرة  و�ب��ح��اث��ه  �ملتو��سلة  ب��اإ���س��د�ر�ت��ه 
و�ن�������س���ط���ت���ه �مل���ت���ن���وع���ة خم���ت���ل���ف �مل���ي���ادي���ن 
�لثقافية، و�ملعار�س �لدورية للكتب، وكذلك 
�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت، �سو�ء يف دولة �لمر�ت 
�لعربي  �ل���وط���ن  يف  �و  �مل���ت���ح���دة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�لعامل �لإ�سالمي و�ملحافل �لعاملية. و�ثبت 
خالل هذه �مل�ساركات دوره �لفاعل و�ملتفاعل، 
�ل��ك��ت��اب وتو��سل  ب��اأه��م��ي��ة  ل��الرت��ق��اء دوم���ا 
و�حل�سارة  �لإن�ساين  �لفكر  ورفد  �ل�سعوب، 
بغنى  وم�ستقبال  وع�سر�  تر�ثا  �لإن�سانية 

�لإ�����س����د�ر�ت وت��ن��وع��ه��ا و���س��م��ول��ي��ت��ه��ا، و�ىل 
�لأمام د�ئما باإذن �هلل. 

 جدول عام باأهم اآخر االإ�صدارات
��ستعر�س  �أن  �لعجالة  ه��ذه  يف  وي�سعدين   
�ملتو�لية،  �مل��ع��ه��د  �إ�����س����د�ر�ت  م���ن  �سل�سلة 
�لتي  �ملتنوعة  �لكتب  م��ن  د�ئ��م��ا  و�مل��ت��م��ي��زة 
و�لفنون،  و�لعلوم  و�ل��ت��اري��خ،  �لدب  ت�سمل 
و�لدين،  و�لفل�سفة  و�لجتماع،  و�ل�سيا�سة 
و�جلغر�فيا و�لرحالت، و�لتي تت�سدر �ليوم 
وهنالك.  وه��ن��اك،  هنا  �لباحثني،  مكتبات 
و�ملزيد  �مل��زي��د  �ىل  د�ئ��م��ا  يتطلع  ،و�جلميع 
�ل��ع��ط��اء برعاية  ن��ه��ج �لج��ت��ه��اد وث��م��ار  يف 
�مل�سوؤولني �لتي ل ي�ساورها كلل ول يعرتيها 
ملل، و�منا ديدنها �ملتابعة و�ملثابرة و�لنتاج 

�ملثمر، �لذي يذكرنا د�ئما بقول �ملتنبي:
 اأعز مكان يف الدنا �صرج �صابح       وخري 

جلي�س يف االأنام كتاب
 -1 »�أعذب �لألفاظ من ذ�كرة �حلفاظ«

للدكتور حماد �خلاطري �لنعيمي
»�ملر�سد للعمل �مليد�ين يف جمع �لرت�ث   2-

�ل�سعبي«

لالأ�ستاذة �سيخة حممد �جلابري و�آخرين
»حماورة �لرت�ث و�حلو�ر مع �لآخر«  3-

للدكتور �سالح �لهويدي
»�ملايدي بن ظاهر«  4-

للدكتور حماد �خلاطري �لنعيمي
»�لرت�ث �ملتجدد«  5-

للدكتور حممد �جلوهري
»كليلة ودمنة«  6-

لالأ�ستاذة �سهرز�د �لعربي
»ديو�ن �ل�ساعر جويهر �ل�سايغ«  7-

�ل����دك����ت����ور حماد  و�����س����رح  ج���م���ع وحت���ل���ي���ل 
�خلاطري �لنعيمي

»�ملوؤرخون �ل�سناقطة وكتابة �لتاريخ«  8-
للدكتور مني بو نعامة

»در��سات يف تاريخ �حلروب �ل�سليبية«  9-
لالأ�ستاذ �لدكتور حممد موؤن�س عر�س

�لتاريخ  م��ن  ف�����س��ول  �حل�����س��ن  »دب����ا   10-
و�لرت�ث«

و�سو�سن  �مل���ن�������س���وري  ه���ي���ف���اء  ل��ل��ب��اح��ث��ني 
�لعو�ين، ورمي �سلطان

»�أدب �ل�سرية �ل�سعبية �لعربية«  11-

�لأ�ستاذ فاروق خور�سيد
»يامن هو�ه �أعزه و�أذلني«  12-

للفنان �ساحي بن وليد
»�لأ�سطورة مدخل لفهمها ودر��ستها«  13-

للدكتور خزعل �ملاجدي
�إغو�ء�ت �لكائن �خلر�يف   14-

للدكتورة روؤى قد�ح 
�إحياء �لرت�ث وكيف نفهمه؟  15-

للدكتور زكي جنيب حممود
مر��سيم �لزو�ج باملغرب  16-

�أمينة  ترجمة  مارك،  وي�سرت  �إدو�رد  تاأليف 
�أ�ساكن وح�سن �إميلي.

�لإ�سد�ر�ت  ع�سر�ت  من  وغريها  وغريها   
ومناهج  وق��ي��م��ت��ه��ا،  ب��ت��ن��وع��ه��ا،  ت�سكل  �ل��ت��ي 
موؤلفيها منار�ت �ساطعة للمعرفة. فتجعلنا 
نوؤكد د�ئما باأن �لتاريخ يعيد نف�سه، و�لبد�ع 
يولد �لإبد�ع، و�لجتهاد يقود �ىل مزيد من 
بالرتقاء  �ليجابي  �لرت�كم  مع  �لجتهاد، 
و�خلال�سات  �مل���ع���ريف،  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ف��ك��ري 
�لفعالة، �لتي �ح�سنت �ل�ستفادة من تقنيات 
�لت�سال،  و���س��ائ��ل  وم���ن  �حل��دي��ث،  �لع�سر 

بال  بايجابياتها،  و�ملعرفة،  �لثقافة  وعوملة 
ق��ي��ود �و ح���دود، �لم���ر �ل���ذي ي�ساعف من 
ح��و�ف��ز �ل��ك��ت��اب و�مل��ب��دع��ني، وي���ٍرق���ى دوم���اً 
�ل�سحيح  ب��ني  �مل��ع��رف��ة  م��ن مناهج  ب��امل��زي��د 
و�لأ�سح، و�لر�أي �لخر، و�جلهود �مل�سرتكة، 
�ل��ت��ي جت��م��ع ب��اط��ار حم��ك��م، ب��ني �ملقدمات 
�لجتهاد�ت  و�سل�سلة  و�له���د�ف،  و�لنتائج 
د�ئما  �ملتو��سلة  �مل�����س��رية  يف  و�خل��ال���س��ات، 
علما(  زدين  رب����ي  )وق�����ل  �لأف�������س���ل.  ن��ح��و 
�لذين يعلمون و�لذين ل  )قل هل ي�ستوي 

يعلمون( �سدق �هلل �لعظيم.
�لتي  �ليانعة  بثمارها  �ملباركة  �جلهود  �إنها 
تعيدنا بفخر و�عتز�ز �ىل ع�سور �حل�سارة 
�لعلماء  ك����ان  ي����وم  �ل���ز�ه���ي���ة  �لإ����س���الم���ي���ة 
ل��ه��م من  �آلف �لم���ي���ال ول��ي�����س  ي��ق��ط��ع��ون 
�إل  ذلك  وما  �أقد�مهم،  �سوى  د�بة حتملهم 
علمية،  م�ساألة  حتقيق  �أو  بعامل،  لاللتقاء 
�أو �لطالع على كتاب، ثم يعود �لعلماء �إىل 
�أوطانهم كما يعود �لنحل حمماًل بالع�سل، 
�ليانعة،  وثمارها  �لطيبة،  �جلهود  بوركت 

ود�ئما �إىل �ملزيد باإذن �هلل.

برعاية �صلطان بن حممد القا�صمي وتوجيهاته ال�صامية 

اإ�ضدارات معهد ال�ضارقة للرتاث تت�اىل لترثي الثقافة العربية، واحل�ضارة الإ�ضالمية عاما بعد عام

•• ال�شارقة-الفجر:

لالأطفال  �ل����دويل  �ل�سينمائي  �ل�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  �أط��ل��ق 
و�ل�سباب، يوم �أم�س  �لأول �لثنني �سل�سلة من ور�س �لعمل 

�ملخ�س�سة لتاأهيل �ملحكمني �لو�عدين، �لتي ت�ستمر يف م�سرح 
�ملجاز بال�سارقة على 4 مر�حل حتى �أكتوبر �ملقبل، بو�قع 4 
�لأطفال  �لتدريب كل �سهر، بهدف تنمية مو�هب  �أيام من 
و�ل�سباب وتدريبهم على حتكيم �لأفالم �ل�سينمائية �سمن 

فئتي �لأطفال و�ل�سباب باملهرجان.
25 م�����س��ارك��ا �سمن  �ل��ور���س  �مل��رح��ل��ة �لأوىل م��ن  و���س��م��ت 
و��ستهدفت تدريب  20 عاما،  �إىل   12 �لعمرية من  �لفئة 
�مل�����س��ارك��ني وت��ع��ري��ف��ه��م ع��ل��ى �أ���س��ا���س��ي��ات �ل��ت��ح��ك��ي��م وت���ذوق 
�ل�سينمائية،  �للغة  وعنا�سر  �ل�سينمائي  �ل��ف��ن  جماليات 
على م�ستوى �لت�سوير و�لإخر�ج و�لتمثيل و�لر�سائل �لتي 

تنقلها �لأفالم للجمهور.
�ملهرجان،  ق�سم  رئي�س  م�سربك،  فاطمة  �ملدربة  و��ستهلت 
و�ل�سباب  �لأط����ف����ال  ب��ت��ع��ري��ف  �ل���ور����س���ة  م���ن  �لأول  �ل���ي���وم 
�مل�����س��ارك��ني ع��ل��ى م��ه��رج��ان �ل�����س��ارق��ة �ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي �ل���دويل 
فن،  موؤ�س�سة  م�ساريع  �أح��د  يعد  �ل��ذي  و�ل�سباب،  لالأطفال 
�سمو  رع��اي��ة  حت��ت  تعمل  و�ل��ت��ي  �ل�سارقة  حلكومة  �لتابعة 
حاكم  �ل�سمو  �ساحب  قرينة  �لقا�سمي،  ج��و�ه��ر  �ل�سيخة 
على  و�لنا�سئني  �لأط��ف��ال  ت��دري��ب  �إىل  وت��ه��دف  �ل�����س��ارق��ة، 

�لفنون �لإعالمية وتعزيز خرب�تهم يف هذ� �ملجال.
�سناع  م��ن  م�����س��ارك��ني  ي�ستقطب  �مل��ه��رج��ان  �أن  و�أو���س��ح��ت 
�ل��ع��امل، منذ  �أن��ح��اء  �ل��ه��ادف م��ن خمتلف  و�ل��ف��ن  �ل�سينما 
�نطالقه يف 2013 وحتى دورته �لثامنة يف �لعام 2021، 
وقالت: “نحر�س يف مهرجان �ل�سارقة �ل�سينمائي لالأطفال 
و�ل�سباب على �خلروج من كل دورة مبجموعة من �ملو�هب 
يف  �لفنية  خربتها  وتنمي  �لتحكيم  جت��رب��ة  تخو�س  �ل��ت��ي 
قر�ءة �للقطة �ل�سينمائية وتاأمل كافة �لتفا�سيل يف �مل�ساهد 
يو�سلها  �أن  فيلم  كل  يريد  �لتي  �لر�سائل  طبيعة  ومعرفة 

م�ساعفة  يف  ي�ساهم  �مل�ستمر  �لتقليد  وه��ذ�  للم�ساهدين، 
�لأف���الم وتذوقها،  �ل�سابة يف جم��ال حتكيم  �ل��ك��و�در  �أع���د�د 
وه��وؤلء ي�سبحون يف �مل�ستقبل فاعلني يف جمال ن�سر �لفن 
�ل�سينمائي �لهادف �لذي ير�سخ يف وعي �لأطفال و�ل�سباب 
�لقيم �جلميلة و�لفن �لر�قي �لذي ل يخلو من ر�سالة تهم 

�ملجتمع«.
وركزت �لور�س �ملخ�س�سة للمحكمني �لو�عدين خالل �سهر 
لتدريبهم  و�لتمهيد  �مل�ساركني  ب��ني  �ل��ت��ع��ارف  على  يوليو 
��ستهدفت  متارين  خالل  من  منهم،  �ملطلوبة  �لأدو�ر  على 
��ستك�ساف ما لديهم من معارف ومعلومات حول �أ�سا�سيات 

فن �ل�سينما،
�لو�عدين  �ملحكمني  �أ���س��م��اء  ع��ل��ى  تعريفهم  �إىل  �إ���س��اف��ة   
يف  �ساركو�  �لذين  و�ملخرجني  �لفنانني  من  كوكبة  و�أ�سماء 

جلان حتكيم �ملهرجان يف دور�ته �ل�سابقة.
وعر�س خالل �لتدريب فيديو تو�سيحي حول دورة �سابقة 
و�ل�سباب،  ل��الأط��ف��ال  �ل�سينمائي  �ل�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  م��ن 
ت�سمن �إ�ساءة حول �ملهرجان وم�ستوى تفاعل �جلمهور مع 
�لعمل  وور���س  �لنقا�س  وحلقات  وندو�ته  و�سيوفه  عرو�سه 
يف  �مل�ساركني  حما�س  �مل�سور  �لعر�س  وع��زز  ي�سهدها،  �لتي 
يف  متميز  بدور  لالإ�سهام  ��ستعد�دهم  �أب��دو�  �لذين  �لور�سة 

�لدورة �ملقبلة من �ملهرجان.
تق�سيم  خاللها  مت  ت��دري��ب��ات  على  يوليو  ور����س  و��ستملت 
�مل�ساركني �إىل جمموعات، ��سرتكو� خاللها يف تنمية مهارة 

تقييم  عند  �حل��و����س  خمتلف  وتفعيل  و�ل��ت��اأم��ل  �ملالحظة 
�مل�ساهد �مل�سورة، لتعزيز خرب�ت �ملتدربني وتاأهيلهم لقييم 
�ستجمعهم  �ل��ت��ي  �لنقا�س  حلقات  يف  و�ل����س���رت�ك  �لأف����الم 
باملخرجني �لذين �ستعر�س �أفالمهم يف �لدورة �ملقبلة من 

مهرجان �ل�سارقة �ل�سينمائي لالأطفال و�ل�سباب.
ي�سار �إىل �أن �لور�س �لتي �ستعقد يف �أغ�سط�س �ملقبل �ستنقل 
من  جمموعة  م�ساهدة  خالل  من  �لتدريب  �إىل  �مل�ساركني 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �خل���ط���و�ت �لحرت�فية  �مل��ح��رتف��ني  �أف�����الم 
�لأف��الم، فيما تركز ور�س �سبتمرب  �لالزمة لكيفية حتليل 
�ختياره  من  فيلم  حتليل  يف  حمكم  كل  مهارة  �ختبار  على 
لتنتهي  �لفائز،  �لفيلم  �ختيار  موهبة  �متالك  �إىل  و�سول 
ور�س �ملحكمني يف �أكتوبر �ملقبل بتوزيع �ملهام بني �ملُحكمني 
�لو�عدين قبل �نطالق �ملهرجان و�ل�سرت�ك يف �لتح�سري�ت 

حلفل �لفتتاح.
�سيتخرجون  �لذين  �لو�عدين  �ملحكمني  دور  �أن  �إىل  ي�سار 
من ور�س �لتاأهيل يتمثل يف �مل�ساركة خالل �لدورة �لتا�سعة 
�ل�����دويل لالأطفال  �ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي  �ل�����س��ارق��ة  م���ن م��ه��رج��ان 
و�ل�سباب، باختيار وتقييم “�أف�سل فيلم من �سنع �لأطفال 
�لنقا�س  حلقات  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة  �إىل  �إ���س��اف��ة  و�ليافعني” 
خاللها  وي�ست�سيف  �مل��ه��رج��ان  ينظمها  �ل��ت��ي  و�ل���ن���دو�ت 
عدد� من كبار �ملخرجني و�ملمثلني و�سناع �سينما �لأطفال 
مو�هبهم  تعزيز  فيها  �مل�سارك  لهم  تكفل  و�لتي  و�ل�سباب، 

لين�سمو� �إىل �جليل �لو�عد من �ل�سينمائيني يف �لإمار�ت.

ت�صتمر حتى اأكتوبر املقبل وتهدف اإىل تخريج جيل واعد من ال�صينمائيني يف االإمارات

»ال�ضارقة ال�ضينمائي لالأطفال وال�ضباب« يبداأ تدريب 25 من املحكمني ال�اعدين  للم�ضاركة يف دورته املقبلة

•• عجمان –الفجر:

لرنتِق   “ م��ب��ادرة  فعاليات  �سل�سلة  �سمن 
“ �لتي �أطلقتها �ملناهل لال�ست�سار�ت  معاً 
وبدعوة من �مل�ست�سارة �لأ�سرية  �لّدكتورة 
ن�����دوًة فكرّية  ن��ظ��م��ت  ��وي��ح��ّي  �ل�����سّ ن��ه��ل��ة 
�أم�س  حو�رّية تربوّية ثقافّية يف عجمان  
و�أثرها  و�مل��ع��رف��ة  �لثقافة  ب��ع��ن��و�ن  �لأول 
�لّثقافة  ي��وم  مبنا�سبة   �ملجتمع  تنمية  يف 
�ملثّقفني  �إليها نخبة من  ، ودع��ت  �لعاملّي  
�حلو�ر  و�أ�ستمل    ، وعجمان  �ل�ّسارقة  يف 
�أغ��ن��ت �لّندوة  على ع��دة  حم���اور  ثقافية 
و�سائل  خمتلف  عرب  جمتمعّية  مب�ساركة 
�لّتو��سل �لجتماعّي عرب �لت�سال �ملرئي  
�لُنَّخب  �آر�ء  ب��ت��ع��ّدد  �ل���ّن���دوة  ومت���ّي���زت   ،
و�لقامات �لثقافية و�لإعالمية  �مل�ساركة.

يوف  و��ستهلت �لّندوة بكلمة ترحيب بال�سّ
معربة  �ل�سويحي  نهلة  �لدكتورة  �ألقتها 
�لّدكتور  وه���م  للم�ساركني   �سكرها  ع��ن 
و�لّدكتورة  ���س��وي��د  �أب����و  �أجم����د  �ل��ب��اح��ث 
�لباحث  و�لأ�ستاذ  �سحر حمزة  �لإعالمّية 
�سافية  ن��ب��ي��ل  و�لإع������الم������ّي  �ل�����رّتب�����وّي 
و�لأ���س��ت��اذ �لإع���الم���ّي �أح��م��د �ل��ع��ّم��ار ، ثّم 

�نتقلت �لّدكتورة نهلة للحديث عن �أهّمّية 
ملا يحمله من  �لّثقافة �لعاملّي عموماً  يوم 
وتربوّية  �أخ��الق��ّي��ة  ودللت  وم��ع��اٍن  قيم 

و�إن�سانّية تهم �أفر�د �ملجتمع كافة  .
ثم حتّدث �لّدكتور �أجمد  �أبو �سويد حول 
دور  �لّثقافة و�أثرها وتاأثريها يف �ملجتمع ، 
وفّرق خالل حديثه بني �لّثقافة �لإيجابّية 
 ، �ملفاهيم  تغيري  يف  و�أب��ع��اده��ا  و�ل�ّسلبّية 
م�سري� �إىل �أهمية �سرورة �إي�سال �ملعلومة 
�سحيحة  �سلوكّية  وع���اد�ت  م��ه��ار�ت  وف��ق 

توؤّدي �إىل خمرجات معرفّية �سحيحة .
�أب���و ���س��وي��د ب����اأّن �لّثقافة   و�أّك����د �ل��دك��ت��ور 
�لجتماعّي  بالوعي  حقيقي  �رت��ب��اط  لها 
�آف��اق ذلك �لوعي وتلك �لّثقافة ،  حم��ّدد�ً 
ومّيز بني �لعلم �ملعريّف و�لعلم �ل�ّسلوكّي ، 

كما �أو�سح �أّن �أحد �مل�ست�سرقني قال :
و�للغة  �لأّم  لغته   ، ل��غ��ت��ان  �إن�����س��ان  ل��ك��ل   «
�لرّتبية  �لبيئة يف  �أث��ر  وب��نّي   ، “ �لعربّية 
�لوعي  ومعركة  �لوعي  �أهّمّية  �أّك��د  كما   ،
بالإ�سارة  و�أختتم  كلمته   ، �ل��ّذ�ت  و�إث��ب��ات 
حلديث ر�سول �هلل حمّمد �سّلى �هلل عليه 
وبنّي   ، ّحة  و�ل�سّ �ل��ف��ر�غ  نعمة  عن  و�سّلم 
�لإن�سان   بهما   �هلل  ل  ف�سّ نعمتان  �أّن��ه��م��ا 

يف  وخ�سو�ساً   ، �لكائنات  م��ن  غ��ريه  دون 
ّحة �لّنف�سّية و�أثرها يف �ملجتمع  جمال �ل�سّ
�نطالقاً  �حلياة  يف  �لّطماأنينة  دور  مبّيناً 
و�رتباطه  و�لإمي�����ان  �مل���وؤم���ن  �ل��ق��ل��ب  م��ن 

بالعالقة �لإن�سانّية و�لعقالنّية .
�لعّمار  �أحمد  �لإعالمّي  �لأ�ستاذ  وحت��ّدث 
عن �رتباط �لّثقافة و�لإعالم مبينا  معنى 
و�أّكد   ، �ملثاقفة  وبني  بينها  ومّيز  �لّثقافة 
نقل  يف  �لجتماعّي  �لّتو��سل  و�سائل  دور 
�ملحتوى بني �لإيجابّي و�ل�ّسلبي ، كما مّيز 
بني مفرد�ت �للغات وعددها بني خمتلف 
�لأّمة  دور  �أهّمّية  مبّيناً   ، �لعاملّية  �للغات 

�لعربّية يف �لّثقافة �لعاملّية .
�نتهاء  �إىل  �أي�ساً  �لعمار  �لأ���س��ت��اذ  و�أ���س��ار  
 ، لها  �أبنائها  �إه��م��ال  نتيجة  �للغة  وج��ود 
�لعربية  �لّثقافة  �نت�سار  �أث��ره يف  وه��ذ� له 
وت���اأث���ريه يف  دوره  ل��ه  �سيكون  وب��ال��ّت��ايل   ،

حياتنا .
يف �لأ�ستاذ �لباحث �لرّتبوّي  وحتّدث �ل�سّ
و�لإع�����الم�����ّي ن��ب��ي��ل ���س��اف��ي��ة ع���ن معنى 
�لّثقافة و�لفّرق بني �ملثّقف و�ملتعّلم ، وبنّي 
�لّتن�سئة  �لّثقافة يف �ملجتمع و�سرورة  �أثر 
و�لّتقاليد  �ل��ع��اد�ت  �سوء  يف  �لجتماعّية 

للمجتمع  �لإعالمي  و�لتثقيف  و�لرّتبية 
ب��ني م�سطلَحي  ، وم��ّي��ز  �أن���و�ع���ه  ب��ك��اف��ة  
مبّيناً   ، �لّثقافة  وتربية  �ل��رّتب��ي��ة  ثقافة 
�لّثقافة  �لرّتبية و�لأخ��الق يف  �أهّمّية دور 

م�سري�ً ملا قاله �ل�ّساعر �أحمد �سوقي :
و�إمّنا �لأمم �لأخالق ما بقيت         فاإن هُم 

ذهبت �أخالقهم ذهبو�
�لرّتبية لبناء  �لأّم و�لأ���س��رة يف  وب��نّي دور 
ثقافة تربوّية �سحيحة عندما �أ�سار لقول 

�ل�ّساعر حافظ �إبر�هيم :
�لأّم مدر�سٌة �إذ� �أع��ددت��ه��ا               �أعددَت 

�سعباً طّيب �لأعر�ِق
ك��م��ا م���ّي���ز �ل���ب���اح���ث ���س��اف��ي��ة ب���ني معنى 
�لوعي  �م���ت���الك  يف  و�ل��ب�����س��ر  �لإن�������س���ان 
�لعربّية  �للغة  �أهّمّية  وموؤّكد�ً   ، و�لّثقافة 
م��ن منظور �إ���س��الم��ّي وف��ك��رّي وت��رب��وّي ، 
و�أ�سار �إىل �سرورة �لهتمام بها كونها لغة 
عليها  للمحافظة  د�ع��ي��اً  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن 
وق���ال من   ، �لعربّية  �ل���ّدول  م��ن خمتلف 

�سعره يف �لّدعوة لالرتقاء بها :
و�إذ� �أر�دو� �أن يعيدو� �سفوها      فليعملو� 

باأ�سا�سها تتحّلق
وحتّدثت �لإعالمّية �لأ�ستاذة  �سحر حمزة 

عن �أهّمّية دور �ملر�أة يف �لّثقافة كونها نو�ة 
دور  م��ن  �لأ����س���رة  يف  ت�سّكله  مب��ا  �ملجتمع 
فاعل يف جمال تربية �لأخالق ، مو�سحة  
�أثر �ملر�أة يف بناء �ملجتمع وتربية �لإن�سان 
باحلياة  بالرتقاء  ودوره���ا  طفولته   منذ 
على  �ملحافظة  �سرورة  ،م��وؤّك��دة  �لأ�سرّية 
�لّثقافة �لعربّية فكرّياً وعلمّياً ومعرفّياً ملا 

لها من �أهّمّية يف �مل�ستوى �لعاملّي . 
وت��خ��ل��ل �ل���ن���دوة ن��ق��ا���س��ات ح���و�ري���ة �أج���اب 
�مل�ساركني  �أ�سئلة  على  يوف  �ل�سّ خاللها  
�ملرئي  و�ملهتّمني و�ملتابعني عرب �لت�سال 
�لجتماعّي  �لّتو��سل  و�سائل  خمتلف  يف 

من خالل �لبث �ملبا�سر للندوة  .
بالإ�سارة  �لّندوة  �لّدكتورة نهلة  و�ختتمت 

�جتماعّياً  حم����ور�ً  ت��ع��ّد  �ل��ّث��ق��اف��ة  �أّن  �إىل 
و�أخالقّي  م��ع��ريّف  ���س��ل��وك  لإن���ت���اج  ي��ه��دف 
���س��ح��ي��ح وق����ومي ي��ج�����ّس��د جم��م��وع �لقيم 
�إليها  �ل��ت��ي دع���ت  و�مل��ع��اي��ري �لأخ���الق���ّي���ة 
�ل�ّسماوّية  و�ل�����ّس��ر�ئ��ع  �لأدي������ان  خم��ت��ل��ف 
م��ع��رب��ة ع��ن �سكرها ل��ك��اف��ة �مل�����س��ارك��ني يف 

�لندوة يف هذ� �ليوم �لعاملي للثقافة .

مبنا�صبة اليوم العاملي للثقافة وبتنظيم من مبادرة »لرنتق معا«

ندوة ثقافية  بعن�ان »الثقافة واملعرفة يف ح�ضارة ال�ضع�ب واأثرها يف تنمية املجتمع« يف عجمان
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ل�صت �صد اأعمال االأجزاء ما دام يوجد لدى الكاتب ما يقوله

نادين جابر: كل الأعمال التي كتبُتها 
تركْت ب�ضمًة واأ�ضافت اإىل ا�ضمي

�لثاين  �لتح�سري جلزء ثالث من م�سل�سل )للموت(، وهل نهاية �جلزء  �ملتد�َولة عن  �لأخبار  • ما حقيقة 
�إمكانية  يجعل  وفاتهما  تاأكيد  دون  �لبحر من  و�سحر يف  �سيارة رمي  ب�سقوط  ��َل  ��ثَّ مَتَ �ل��ذي  �لعمل  ه��ذ�  من 

�جلزء �لثالث و�ردة جد�ً بالرغم من وفاة بطل �مل�سل�سل با�سم مغنية؟
- بالن�سبة �إىل خرب �جلزء �لثالث من م�سل�سل )للموت(، فاإن �جلمهور طالب به خالل عر�س �جلزء �لثاين، 

وهذه �ملطالبة ��ستمرت بعد �نتهائه. 
ملطالب  ��ستمْعنا  بل  تقدميه،  ملجّرد  ثالٍث  ج��زٍء  تقدمي  �إىل  نهدف  ل  فنحن  عمل،  كفريق  �إلينا  وبالن�سبة 
لون  �جلمهور وحمطات �لتلفزيون، لأن جناح �جلزء �لثاين كان مدوياً و�أ�سحاب �ملحطات �أكدو� �أنهم يف�سّ

جزء�ً ثالثاً منه، خ�سو�ساً �أنه حتّول �إىل )برند(.
نحن بحاجة �إىل بع�س �لوقت لدْر�س هذ� �لأمر، خ�سو�ساً �أنا كوين كاتبة �مل�سل�سل، و�حلبكة تبد�أ من عندي. 
لذ� طلبُت من �سركة �لإنتاج بع�س �لوقت لدْر�س �ملو�سوع و�إعد�د معاجَلة در�مية كي �أعرف �إذ� كنُت قادرًة 
على كتابة جزء ثالث. �ملُْنِتج جمال �سنان �سرح يف �إحدى �ملقابالت )نحن بطور �لبحث عن �سحر ورمي(، �أي 
�أنه يفّكر جدياً باملو�سوع، �أما �أنا فاأفكر يف �لأحد�ث �لتي ميكن �أن �أكتبها وما �لذي ميكن �أن �أقوله، ومل �أ�سل 

�إىل قر�ر نهائي.
در�مياً، مبا �أنه مل تكن هناك جثة ل�سحر ورمي فكل �سيء و�رد. وعندما كنُت �أُ�ساأل يف �ملقابالت هل �ستكون 
�أ�سرح �ل�سبب. فمن  �أن  �أنه يجوز �لحتمالن، و�ليوم ميكن  �أجيب  �أم ل، كنُت  نهاية �جلزء �لثاين مفتوحة 
�أنه ميكن  �أنه مل ن�ساهد جثتيهما فهذ� يعني  �إن �سحر ورمي فارقتا �حلياة، ولكن مبا  ناحيٍة، ميكن �لقول 
�إيجادهما. وحالياً، نحن ب�سدد �تخاذ قر�ر حول هذ� �ملو�سوع. و�إذ� متّكنُت من كتابة ق�سة جميلة وم�سّوقة 
م�سل�سل  تقدمي  �ىل  نّتجه  �أن  فيمكن  �لأم��ر  هذ�  يتحقق  و�إذ� مل  )للموت(،  ثالث من  هناك جزء  ف�سيكون 

جديد.
من  �لثالث  �جلزء  يف  ي�سارك  لن  عمر(  دور  يوؤدي  )�لذي  مغنية  با�سم  �أن  يعني  • وهذ� 

�مل�سل�سل؟
�لتفكري.  �أز�ل يف طور  �ملبد�أ، �جلمهور �ساهد جثته، ولكنني ل  - من حيث 

�إنه  �أن نكذب و�أن نقول  ع��ادة، عندما ن�ساهد جثة يف �لدر�ما ل ميكن 
مل ميت.

تو�أم؟ �أخ  له  يكون  �أن  • ميكن 
- نحن نفكر باملو�سوع قبل �لتو�سل �إىل قر�ر، لأن �جلزء �لثالث 

من دون با�سم مغنية �سيكون خ�سارة.
مغنية؟ ملوت  َرجاً  خَمْ هناك  �أن  يعني  • وهذ� 

- ونحن نبحث عنه.
ثالث؟ جزء  هناك  يكون  �أن  مع  �أنِت  �ملبد�أ  حيث  • ومن 

- من حيث �ملبد�أ ل�ست �سد �أعمال �لأجز�ء ما د�م يوجد لدى �لكاتب 
ما يقوله. عندما �أقوم مبعاجلة در�مية ويتبني �أن هناك �إمكانية 
مع  فاأنا  �لتكر�ر،  عن  وبعيد�ً  نف�سها  �ل�سخ�سيات  مع  جديد  جزء 

�أي  �لأم��ر ينطبق على  فاأنا �سدها، وه��ذ�  َر ذلك  َتَعذَّ و�إذ�  �لأج��ز�ء. 
م�سل�سل ولي�س على )للموت( وحده.

)للموت(  ككاتبة وهل  عليِك  ز�د  �لرهان  �إن  �لقول  • هل ميكن 
مبتابعة  حظي  �أن���ه  خ�سو�ساً  عربية،  ككاتبٍة  �أك���رث  ��سمك  َز  َع���زَّ

ه��و وجه  �مل�سل�سل  ه��ذ�  �ل��ع��رب��ي، وه��ل  �ل��ع��امل  ك��ب��رية على م�ستوى 
�أو�سلْتك  �أنك كتبِت قبله م�سل�سالت عدة ناجحة  �ل�سعد عليِك مع 

�إىل �ملوقع �لذي �أنِت عليه �ليوم؟
- كل �لأعمال �لتي كتبُتها تركْت ب�سمًة و�أ�سافت �إىل ��سمي، ولكن 

ب�سخ�سياته  تعلقو�  �لنا�س  ولأن  جز�أين  من  )للموت(  م�سل�سل  لأن 
وحقق �سدى كبري�ً جد�ً، فهو عزز ��سمي على نطاق و��سع. ل ميكنني 

�أن �أ�سّنف نف�سي بل �أترك هذ� �لأمر للنا�س، ولكنني �أمل�س تفاعاًل معي 
و�هتماماً بي ككاتبة، مع �أنه مل يكن هناك �هتمام بالكاتب �أو باأي �سخ�س 

ور�ء �لكامري� �سابقاً.
�سركة  مع  َتعاُملك  يف  �لحتكار  من  نوعاً  هناك  �إن  �لقول  ميكن  هل   •

)�إيغل فيلمز(؟
- مل �أوّقع عقَد �حتكار مع �أي �سركة �إنتاج، بل �أختار من بني �لفر�س 

و�مل�ساريع �لتي ُتعر�س علّي، كما �أنه ل توجد م�سكلة بيني وبني �أي 
�سركة.

- هل تتلقني عرو�ساً من �سركة )�ل�سباح(؟
- كال، لأنني وّقعُت مع )�إيغل فيلمز(. لكنني تلقيُت عرو�ساً من �سركات 
�إنتاج م�سرية لرم�سان 2023، وقد �عتذرُت عنها ب�سبب �رتباطي مع 

)�إيغل فيلمز(.
د�ئماً؟ تتو�فر  ل  �لعربية  �لفر�س  • لكن 

- هذ� �سحيح. علّي �أن �أعرف كيف �أوّفق بني �لفر�س، ولكنني ل�سُت 
غزيرة يف �لكتابة، و�أكتفي �سنوياً بكتابة م�سل�سل من 30 حلقة و�آَخر 
من 10 حلقات �أو فيلم �سينمائي. �أنا �سخ�س حري�س جد�ً، �أدقق و�أعيد 

كي �أكون و�ثقة من ق�ستي و�سخ�سياتها، عد� عن كوين ربة بيت.
• ب�سر�حة، 

هل يوجد خالف بينك وبني �سركة )�ل�سّباح(؟
- كال، حتى �ن �ملُْنِتج �سادق �ل�سباح بعث يل بر�سالة 

وهّناأين على جناح م�سل�سل )للموت(، و�أنا �ت�سلُت 
به و�سكرُته. �أقّدر �سركة )�ل�سباح( و�أحرتمها، 

تعاوننا يف  دون  ح��ال��ت  �ل��ظ��روف  ول��ك��ن 
�ل��ف��رتة �لأخ�����رية، وي�����س��ّرف��ن��ي �أن 

نتعاون م�ستقباًل.

يبدو �أن �لنجم كرمي عبد �لعزيز يريد تكر�ر 
جتربة �لأعمال �لتاريخية فى �لدر�ما، ففي 
�لتذ�كر  ���س��ب��اك  ف��ي��ه  بيت�سدر  �ل���ذى  �ل��وق��ت 
عز  �أح��م��د  �لنجم  م��ع  و�جلن"  "كرية  بفيلمه 
�أحمد  للكاتب   1919 رو�ي���ة  م��ن  و�مل�ستوحى 
ت��اري��خ م�سر  ف��ى  وي��ر���س��د حقبة مهمة  م����ر�د، 
�سد  �مل�سرية  �ملقاومة  و�أبطال   ،19 ثورة  �أثناء 
�لعزيز  ك��رمي عبد  ي�ستعد  �لإجن��ل��ي��زى،  �لح��ت��الل 
فى نف�س �لوقت مل�سل�سل جديد بعنو�ن "�حل�سا�سني" 
مع �ملخرج بيرت ميمى و�لكاتب عبد �لرحيم كمال، 

و�ملقرر عر�سه فى رم�سان 2023 .
 ط��ائ��ف��ة �حل�����س��ا���س��ني، ق��ائ��ده��ا �حل�����س��ن ب��ن �سباح، 
و�مل���ع���روف ع��ن ت��ل��ك �ل��ط��ائ��ف��ة �أن��ه��ا �أره���ب���ت �أوروب����ا 
و�ل�سرق فى �لقرون �لو�سطى، ودخلو� فى 
و�مل�سيحني  �مل�سلمني  م��ع  ع��د�ء 
ع������ل������ى ح��������د ��������س�������و�ء، 
رموزهم  وق��ت��ل��و� 
ب�����اغ�����ت�����ي�����الت 
�لأدق  ك����ان����ت 
و�لأك��رث ذكاء 
�لتاريخ،  ف��ى 
و�أ�������س�������������س������و� 
تيجيًة  �سرت� �
ع���������س����ك����ري����ًة 

�ملو�جهات  فتجنبو�  �ل���ي���وم،  ح��ت��ى  ����س  ُت���درَّ م���از�ل���ت 
�مل��ب��ا���س��رة م��ع �لأع�����د�ء و�ع��ت��م��دو� ع��ل��ى �لغتيالت 
�لن��ت��ق��ائ��ي��ة م���ن خ����الل ف��د�ئ��ي��ني م���درب���ني ب�سكل 

�حرت�فى على فنون �لتنكر و�لفرو�سية.
ح�سا�سون ل يتعاطون �ملخدر�ت، فطائفة �حل�سا�سني 
لي�ست طائفًة من مدخنى �أو متعاطى �حل�سي�س كما 

يعتقد �لبع�س، 
وقد ترجمت كلمة �حل�سا�سني فى �للغات �لأوروبية 
و�حد  م�سمون  فى  جميعها  �تفق  معنى  من  باأكرث 
هو: �لقتل ِخل�سًة �أو غدًر�، �أو مبعنى �لقاتل �ملحرتف 
�مل���اأج���ور. �إذ ����س��ت��ه��رت ف��رق��ة �حل�����س��ا���س��ني ف��ى ذلك 
�لع�سر بالقيام باغتيالت دموية ل�سخ�سيات مهمة، 
و�مل�سيحيني  �مل�سلمني  نفو�س  فى  يثري  ��سمها  وك��ان 

على �ل�سو�ء �لرعب و�لفزع. 
"�أملوت" �لقلعة  كرثت �حلكايا و�لأ�ساطري عن قلعة 
حتدث  ما  �أ�سهرها  �حل�سا�سني،   لطائفة  �حل�سينة 
بها حديقة  �لقلعة  ب���اأن  ب��ول��و  م��ارك��و  �ل��رح��ال��ة  عنه 
تفي�س  ق�سور  وفيها  �لفاكهة  باأ�سجار  مليئة  كبرية 
ويعزفن  ويرق�سن  يغنني  جميالت  وبنات  باخلمر 
�مل��و���س��ي��ق��ى ح��ت��ى ي��وه��م �حل�����س��ن �ل�����س��ب��اح – زعيم 
حوريات  و�لفتيات  �جلنة  باأنها  �أتباعه   - �لطائفة 
لت�سجيعهم على تنفيذ �لعمليات �لغتيالية �ملطلوبة 

منهم.
ودخلت فرقة �حل�سا�سني فى حتالف مع �ل�سليبيني 

وم�����س��اع��دِت��ه��م ���س��د ���س��الح �ل���دي���ن، ووق���ع���ت �أوىل 
حماولت �حل�سا�سني لغتيال �سالح �لدين �لأيوبي 
يف دي�سمرب 1174، حينما كان يحا�سر حلب، حيث 
مع�سكره  �إىل  �لت�سلل  من  �حل�سا�سني  بع�س  متكن 

ولكن جنى �سالح �لدين من حماولة �لغتيال.

 ،1176 22 م��اي��و  وح��دث��ت �مل��ح��اول��ة �لأخ����رى يف 
تنكر عدد من �حل�سا�سني يف زي جي�س �سالح �لدين 
وت�سللو� �إىل مع�سكره، ومتكنو� من قتل �لعديد من 
�سوى  ي�سب  مل  نف�سه  �لدين  �سالح  ولكن  �لأم���ر�ء 

بجروح ب�سيطة.

كرمي عبد العزيز يعلن بط�لته مل�ضل�ضل 
املقبل "احل�ضا�ضني" رم�ضان 

اإمكان التح�صري جلزٍء ثالث من هذا امل�صل�صل، و�صط موؤ�صرات توؤكد  بعد جناح م�صل�صل )للموت( بجزاأيه، اأعلن �صّناع العمل عن 
اأنه �صريى النور خالل رم�صان 2023، خ�صو�صًا اأن هناك اإحلاحًا من اجلمهور ومن حمطات التلفزيون على ا�صتكمال ق�صة )�صحر( 
و)رمي( باأحداث جديدة.الكاتبة نادين جابر يف هذا احلوار حتّدثت عن املفاجاأة، حيث اأ�صارت اإىل اأنه من الناحية الدرامية من 

املمكن اأن يكون هناك جزء ثالث من )للموت(:
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عالمتان على اأظافر قدميك تدلن على 
اأنك معر�س خلطر القاتل ال�ضامت

�لأق���د�م، على وجه  �أ�سابع  �ل�سروري مر�قبة  �أن��ه من  �إىل  �أ���س��ار �خل��رب�ء 
�خل�سو�س، لأنها قد تك�سف عن عالمات قاتل �سامت.

�رتفاعا يف  لديك  �أن  تعني  قد  �لتي  �ملحددة  �لأع��ر����س  نوعان من  وهناك 
ن�سبة �لكولي�سرتول، و�لتي تتمثل يف مالحظة �أن �أظافر قدميك �أ�سبحت 

ه�سة �أو بطيئة �لنمو دون وجود �أي �أ�سباب تتعلق بنمط �حلياة.
�سيء  غذ�ئي  نظام  �تباع  مع  ترت�كم  �ل��دم  يف  دهنية  م��ادة  و�لكولي�سرتول 
�لكثري  يكون هناك  و�لكحول. وعندما  و�لتدخني  �لريا�سة  وقلة ممار�سة 

من �لكولي�سرتول فاإنه ي�سد �لأوعية �لدموية.
ويف بع�س �لأحيان ل يكون لدى �لنا�س �أي فكرة عن �إ�سابتهم بهذه �حلالة 
حتى ي�سابون مب�ساعفات خطرية من �لنوبة �لقلبية �أو �ل�سكتة �لدماغية. 
ُيطلق  فاإنه  �ل��دم،  يف  �لكولي�سرتول  لرتفاع  مبكرة  �أعر��س  ظهور  ولعدم 

عليه ��سم "�لقاتل �ل�سامت".
�أنه  يعني  ما  خفي  خطر  عامل  "�إنه  �لربيطانية:  �لقلب  موؤ�س�سة  وتقول 

يحدث دون علمنا حتى فو�ت �لأو�ن".
�ملر�س �جلوي �ملحيطي  �ملرتفعة حالة ت�سمى  �مل�ستويات  �أن ت�سبب  وميكن 

)PAD( - حيث ترت�كم �لرو��سب �لدهنية وت�سد �ل�سر�يني.
وهذ� ما ميكن �أن يت�سبب بعد ذلك يف ظهور �لعالمات يف �أظافر �لقدمني، 

حيث يقت�سر تدفق �لدم على �لقدمني.
ومن  �ل��دم،  يف  �لكولي�سرتول  ن�سبة  بارتفاع  �سخ�س  �أي  ي�ساب  �أن  وميكن 

�لأ�سياء �لتي ت�سببه ما يلي:
- تناول �لكثري من �لدهون �مل�سبعة

- ل تكون ن�سطا مبا فيه �لكفاية
- وجود �لكثري من �لدهون يف �جل�سم، خا�سة حول منطقة �خل�سر

- �لتدخني
�أنك قد تكون م�سابا  �ملزيد من �لدلئل على  �أن تعطيك قدميك  وميكن 

باحلالة �لقاتلة، ولي�س فقط �لأظافر.
وقد ي�سري �لتقل�س يف �لقدمني و�ل�ساقني �أو �لتنميل �أو تغري لون �جللد 

�إىل وجود م�سكلة خطرية.
وجميع هذه �لأعر��س ميكن مالحظتها �أي�سا يف �أمر��س �لأوعية �لدموية 

�لطرفية - �أحد م�ساعفات �رتفاع �لكولي�سرتول.
ويف مر�س �ل�سريان �ملحيطي )PVD(، ت�سبح �لأوعية �لدموية �سيقة �أو 
مت�سلبة �أو م�سدودة، وهذ� يحد من تدفق �لدم �إىل �لأطر�ف، ويف �لغالب 

�ل�ساقني و�لقدمني.
منو  �نخفا�س  يف  �ملحيطية  �لدموية  �لأوع��ي��ة  مر�س  يت�سبب  �أن  وميكن 
�ل�سعر يف �ل�ساقني، �أو �جللد �ملحمر �أو �ل�ساحب، �أو �جلروح �أو �لقرح �لتي 
ل تلتئم على �ل�ساقني و�لقدمني، �أو �أظافر �لقدم �ل�سميكة غري �ل�سفافة �أو 

�خلدر و�لع�سالت �لثقيلة.
�لأطر�ف  �لأ�سخا�س بنق�س تروية  ُي�ساب  �لأك��رث تقدما، قد  �ملر�حل  ويف 

�حلرج.
يف  �سديد  �أمل  �إىل  �ل�سفلية  �لأط���ر�ف  يف  للدم  �ل�سديد  �لن�����س��د�د  وي���وؤدي 

�لقدمني و�أ�سابع �لقدمني، حتى عند �جللو�س دون فعل �أي �سيء.
وت�سمل عو�مل �خلطر، بخالف �رتفاع �لكولي�سرتول، �رتفاع �سغط �لدم 

و�ل�سكري و�ل�سمنة و�خلمول.

احلر؟  بال�صعر  املق�صود  • ما 
- �ل�سعر �ملتحرر من �لقافيه. 

نحو؟  كتاب  اأقدم  هو  • ما 
- �لكتاب ل�سيبويه

االإجنليز؟  ال�صعراء  اأ�صعر  • من 
- �ل�ساعر جون در�يدن 

ال�صعبي؟  بال�صعر  املق�صود  • ما 
- �ل�سعر �لعامي لكل بلد. 

العمودي؟  ال�صعر  هو  • ما 
- �ل�سعر �ملعتمد على �لوزن و�لقافيه. 

و�حد.  �آن  يف  د�ئم  ب�سكل  �لأربعة  حو�فره  بروؤية  له  ت�سمح  ر�أ�سه  يف  �حلمار  عيني  • و�سعية 
مدغ�سقر.  يف  تتمركز  �لعامل  يف  �ملوجودة  حرباة(  )جمع  �حلر�بي  من  �ملائة  يف   50 •

�سنوياً.  �جلو  من  �مللوثات  من  كيلوغر�ماً   25 حو�يل  تنقي  �أن  ت�ستطيع  �لعارية  • �ل�سجرة 
مقد�س.  حيو�ن  �أنه  على  �لأبي�س  �لفيل  مع  �لتايالنديون  • يتعامل 

فقط.  �سيار�ت   4 �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  كان  1894م  �لعام  • يف 
كانت م�ساحتها  ، مهما  8 مر�ت  �أكرث من  نف�سها  �أن تطوى على  �ل�سكل ل ميكن  ورق مربعة  • �أي قطعة 

كبرية. 
��ستخد�م  �أثناء  يف  لها  ن  يتعر�سو  حو�دث  ب�سبب  �سنوياً  حتفهم  يلقون  �أع�سر  �سخ�س   2500 من  • �أكرث 

�آلت �أو �لأجهزة �مل�سممة �أ�سا�ساً ملن ي�ستخدمون �أيديهم �ليمنى. 
�لأر�س.  بحجم  مقارنة  مرة   330330 يو�زي  �ل�سم�س  • حجم 

فقط.  ثانية   13 هو  �لآن  حتى  �لطري�ن  يف  �ل�ستمر�ر  يف  دجاجة  حققته  �لذي  �لقيا�سي  • �لرقم 
�أ�سنان.  طبيب  �خرت�ع  من  هو  �لإعد�م  يف  ُي�ستخدم  �لذي  �لكهربائي  • �لكر�سي 

ب�سهولة. �ملاء  فوق  تطفو  �أن  وميكنك  مالح  �مليت  �لبحر  يف  �ملاء  �أن  تعلم  • هل 
1876م. �سنة  �فتتاحه  مت  نيويورك  يف  بارك  �سنرت�ل  منتزه  �أن  تعلم  • هل 

با�شل ال�شجاع
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التوت االأزرق 
- �لأمر��س �ل�سرطانية: 
بكافة  �ل���ت���وت،  ي��ح��ت��وي 
�لعديد  ع��ل��ى  �أن����و�ع����ه، 
�لأك�سدة  م�����س��اد�ت  م��ن 
�لتي تقي من �لأمر��س 
�سيما  ول  �ل�سرطانية، 
لذ�،   . �ملبي�س  �سرطان 

ُين�سح به للن�ساء.
�ل����ق����ل����ب:  ح�����م�����اي�����ة   -
در�����س���ات  �إىل  �����س���ت���ن���اد�ً 

عديدة و�أبحاث علمية �سّتى، تبنّي �أّن مادة �لبوليفينول �ملوجودة بوفرة يف 
�لتوت حتمي �لقلب وتقي من خطر �لإ�سابة باأمر��س �ل�سر�يني و�لذبحة 

�لقلبية. فالتوت �لأزرق �إذن هو �سديق �لقلب.
- عالج �لإم�ساك: يحارب تناول �لتوت �لأزرق م�سكلة �لإم�ساك؛ فاإن كنت 
�حتو�ئه  بف�سل  وذلك  �لأزرق هو �حلل،  فالتوت  �مل�سكلة،  تعانني من هذه 
�أخرى  فو�ئد عديدة  �لأزرق  وللتوت  بن�سب مهمة.  �لغذ�ئية  �لألياف  على 

على �جلهاز �له�سمي، حيث ي�ساهم يف تعزيز �سحة �لأمعاء.
خالل  من  �لقلب  �سحة  تاأمني  يف  �لأزرق  �لتوت  ي�ساعد  �لكول�سرتول:   -
دوره يف �حلفاظ على ن�سبة كول�سرتول معتدلة يف �لدم، ناهيِك عن دوره 

�لفّعال يف تعزيز �ل�سحة �لإدر�كية.
�لتوت �لأزرق على مو�د فّعالة متنع  �لبولية: يحتوي  �مل�سالك  �لتهابات   -
بالتايل فهو يحمي من  �لبولية؛  �مل�سالك  �لبكترييا من �للت�ساق بجد�ر 

�لتهاب �مل�سالك �لتي تتكرر كثري�ً خ�سو�ساً لدى �لن�ساء.

��سمه با�سل ويقال له �بو �لبو��سل �سجاع ل يخاف �ن كان على حق ول يظلم �حد لنه يخاف �هلل �لعلي �لقدير 
�حلديث  ي�ستطيع  با�سل ومل  ذهل  بالدماء  وم�سرجا  بال�سياط  �لبيت م�سروبا  �يل  يوما  و�ل��ده  عاد  -عندما 
و�حلركة للحظات فقال و�لده هون على نف�سك �نه �ساحب �لأر�س �لإقطاعي عبدون .. �مر رجاله ب�سربي 
�نتم  �و ل تعطي  با�سل وق���ال: تعطي  �ل��ع��ام.. ف�سرخ  ف��الر���س مل تعط حم�سول وف��ري� ه��ذ�  و�خ��ري��ن معي 
تقدمون كل ما لديكم من جهد و�هلل يعطي مالديه من خري فكيف يحا�سبكم بهذه �لطريقة �لوح�سية و�نتم 
مل تق�سرو�، �ل�سياط للبهائم فقط ولي�ست للب�سر، �ل�سياط لأمثاله من �لظلمة.. �ق�سم ليكون هذ� �ليوم يوم 

�سعدك يا و�لدي.
خرج با�سل غا�سبا ��سد �لغ�سب ثائر� كما �لربكان هائجا كموج �لبحر �ساركه عا�سفة قلبه ودمائه �لتي تغلي 
�بو �لبو��سل.. يحمل �جلميع �لفوؤو�س  وتفور وقبل �ن تغيب �سم�س هذ� �ليوم كانت �لقرية كلها ت�سري خلف 
و�ملناجل و�لع�سي �لغليظة و�مل�ساعل و�لأ�سلحة �لبي�ساء كل كبري و�سغري يف �لقرية يتحرك جتاه �سيعة عبدون 
�ل وه��و مطوق بهم  ي��دري  �لليل وه��و ورجاله يف غفلة يعي�س يومه �ل�سود �لخ��ري ومل  �لإقطاعي يف عتمة 
حما�سر من كل مكان لكنه مل يخف منهم فظن �ن �سياحه �سيخيفهم بل �سريعبهم ف�سرخ فيهم وقال لي�س 
عبدون من يخاف منكم �يها �لكالب �لبهائم هيا و�ل جعلتكم طعاما لكالبي و�حرقتكم بنري�ين، وكانت هذه 
�خر كلماته فقد طاله با�سل ب�سوط �لتف حول رقبته وجره حتى �قد�م و�لده لي�سربه وي�سفي جر�حه وقلبه 
�لد�مي قبل �ن يقتلع با�سل رقبته مبنجله كما يقتلع �لزرع من �لر�س يف �لوقت �لذي قام فيه �لهايل �لقرية 
ثمنا  حياتهم  فدفعو�  �لغ�سب..  ه��ذ�  من  مفر  فال  �لهرب  منهم  �ي��ا  ي�ستطيع  ومل  عبدون  لرجال  بالت�سدي 
ومل مت�س �يام حتي كانت �لر�س �ل�سا�سعة قد ق�سمت على �هايل �لقرية فهم ��سحابها كان عرقهم يرويها 
و�سو�عدهم تزرعها ومل يفرح قلبهم يف يوم بح�ساد كما فرحو� هذ� �لعام وذلك �لبيت �لفخم �لآن يعي�س فيه �بو 

�لبو��سل وعائلته وليا عليهم ولكن ب�سرع �هلل و�سنته ول ظلم لديهم ولكن قلوب ميلوؤها �حلب. 

امراأة تلتقط �صورة لنهر بري�س اجلليدي من نقطة مرتفعة يف منطقة ديافوليزا بالقرب من منتجع بونري�صينا االألبي ، �صوي�صرا. رويرز

�أن  �لرو�سية،  �لتغذية  خبرية  تيخومريوفا،  يلينا  �ل��دك��ت��ورة  �أعلنت 
تعزيز  على  وت�ساعد  بال�سبع،  �لأم���د  ط��وي��ل  ���س��ع��ور�  تخلق  �ملك�سر�ت 

منظومة �ملناعة.
وت�سري �خلبرية يف مقابلة مع �سحيفة "�إزفي�ستيا"، �إىل �أن �ملك�سر�ت، 
مو�د مفيدة وقادرة على خلق �سعور بال�سبع خالل فرتة طويلة. ولكن 

يجب �أن نعلم �أنها حتتوي على �سعر�ت حر�رية عالية.
وتقول، "�ملك�سر�ت منتج مثايل، ولكن يجب �أن نتذكر د�ئما �أنها حتتوي 
على �سعر�ت حر�رية عالية. لذلك ل ين�سح بتناول �أكرث من 30-20 
غر�م منها يف �ليوم. كما وين�سح بتناولها يف �لن�سف �لأول من �لنهار، 

ولي�س يف �لليل".
وتوؤكد �خلبرية، على �أن �ملك�سر�ت هي �أكرث �ملو�د �لغذ�ئية �حتو�ء على 
�أي نوع من  100 غر�م من  �ل�سعر�ت �حلر�رية، حيث ل يقل �حتو�ء 
�ملك�سر�ت عن 600 �سعرة حر�رية. بالإ�سافة �إىل ذلك هي غنية باأنو�ع 

خمتلفة من �لدهون.
فهي  ومتنوعة-  خمتلفة  �ملك�سر�ت  يف  �ل��ده��ون  تركيبة  "�إن  وت��ق��ول، 
غ��ري م�سبعة، وهي  وم��ت��ع��ددة  ده��ن��ي��ة م�سبعة  �أح��م��ا���س  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
ا  �أي�سً �مل��ن��اع��ة. �مل��ك�����س��ر�ت ���س��روري��ة  ���س��روري��ة لبناء �خل��الي��ا وت��ع��زي��ز 
 ، با�ستمر�ر  حتديثها  يتم  �لتي  �ل�سام،  �لن�سيج  خاليا  لأن  للجمال، 

تتكون من �لربوتني و�لدهون".
ووفقا لها، حتتوي �ملك�سر�ت على عنا�سر معدنية مهمة مثل �ل�سيلينيوم 
و�لكروم و�لزنك، �لتي يح�سل عليها �جل�سم من م�سادر نباتية فقط. 
فمثال للحفاظ على م�ستوى �ل�سيلينيوم يف �جل�سم يكفي تناول ثالث 

حبات من �جلوز �لرب�زيلي يف �ليوم.
بال�سبع  �سعور�  تعطي  لأنها  مثالية،  �ملك�سر�ت  ده��ون  "تعترب  وتقول، 
لفرتة طويلة. لذلك ي�ساعد �إ�سافة كمية حمدودة من �ملك�سر�ت �إىل 

�أي طبق، على ن�سيان �ل�سعور باجلوع لفرتة طويلة".

املك�ضرات.. منتج مثايل لل�ضع�ر بال�ضبع لفرتة ط�يلة


