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دخل موقع التوا�صل االجتماعي "تويرت" ،مرحلة "غام�ضة" ،منذ
�شرائه من قبل امللياردير الأمريكي� ،إل��ون ما�سك ،و�سط قلق ب�ش�أن
م�آله ،يف ظل التغيريات التي يريد الرجل الرثي �أن يحدثها ،فيما
يتزايد احتمال وقوع �أعطاب وم�شاكل تقنية.
وت�ساءل موقع "�أك�سيو�س" حول الأ�سباب التي جتع ُل من�صات التوا�صل
االجتماعي ال�شهرية غري متحم�سة لطرح ن�سخة �شبيهة بتويرت ،من
�أج��ل �سد �أي ف��راغ حمتمل .وبح�سب امل�صدر ،ف��إن �شركات التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ال�ك�برى لي�ست يف عجلة م��ن �أم��ره��ا �إزاء ط��رح ن�سخة
ت�شبه "تويرت" ،رغم قول ما�سك نف�سه �إن �إفال�س ال�شركة �أم ٌر غري
م�ستبعد .وا�شتكى عدد من م�ستخدمي تويرت ،م�ؤخرا ،من حدوث
�أعطال متكررة ،فيما تذمروا من بطء ا�ستجابة املوقع مل�شكالتهم ،يف
ا�ضطراب عزاه اخلرباء �إىل تخلي ال�شركة عن ن�صف املوظفني الذين
كانوا ي�شرفون على املحتوى.
و�أ� �ش��ارت "�أك�سيو�س" �إىل ع��دد م��ن الأ� �س �ب��اب ال�ت��ي جت�ع��ل من�صات
التوا�صل يف حالة من نفور من فكرة ا�ستن�ساخ "تويرت":
ترى عدة �شركات �أن ا�ستن�ساخ "تويرت" �أم ٌر �سهل للغاية من الناحية
التقنية ،لكنه يجلب ال�ك�ث�ير م��ن امل���ش��اك��ل ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�سيا�سية
واجلدلية ،يف حني ال يعد بالكثري من العائدات املالية ،لأن ال�سوق
يركز على املحتوى الرتفيهي يف الوقت احلايل.
�شركة "غوغل" من�شغلة مب�شاريع �أخ ��رى� ،إذ �سبق لها �أن طرحت
من�صات مثل "غوغل بال�س" و"غوغل بوز" و"ويف" ،وال تنوي القيام
بخطوات �إ�ضافية .تركز "غوغل" حاليا على على موقع "يوتيوب" ،ال
�سيما من�صة "يوتيوب �شورت�س" املعدة لت�صفح الفيديو ،وهي مو�ضع
رهان حتى تكون مناف�سة لـ"تيك توك".

ميزة جديدة من غوغل
حتميك من الهجمات املدمرة
حت ��اول غ��وغ��ل ب���ش�ك��ل م�ستمر زي� ��ادة م���س�ت��وي��ات الأم � ��ان املرتبطة
بتطبيقاتها ،حيث دعت م�ستخدمي �أجهزة "�أندرويد" ،للتحقق من
ميزة خا�صة ميكن �أن توفر لهم ذلك.
امليزة املتاحة ب�شكل جماين على هواتف "�أندرويد" ،ميكن �أن ت�ساعد
يف تخلي�ص امل�ستخدمني من هجمات االخرتاق املدمرة.
وبح�سب �صحيفة "ال�صن" الربيطانية ،ت�سمى هذه امليزة "غوغل بلي
بروتيكت" ،وتعمل من خالل متجر "غوغل بلي" الر�سمي.
ما �آلية عمل "غوغل بلي بروتيكت"؟
تفح�ص امليزة التطبيقات والأجهزة بحثا عن �أي �سلوك �ضار.
تعمل امليزة على تعطيل �أو �إزالة التطبيقات ال�ضارة.
تر�سل تنبيهات اخل�صو�صية حول التطبيقات التي ميكنها ا�ستخدام
الأذونات للو�صول �إىل بياناتك ال�شخ�صية.
تعيد تعيني �أذونات التطبيق حلماية اخل�صو�صية.
كيف نتحقق من �أن امليزة تعمل؟
افتح تطبيق "غوغل بلي" ،ثم انقر فوق �أيقونة ملف التعريف اخلا�ص
بك يف اجلزء العلوي الأمين.
انقر على الإع��دادات ،ثم ت�أكد ما �إذا كان جهازك مدعوم بامليزة ،و�إذا
كان كذلك ا�ضغط على زر تفعيلها.

كيفية ا�ستخدام قلم الكحل

قالت بوابة اجلمال "هاوت.دي" �أنه ميكن ا�ستخدام قلم الكحل لر�سم
خط الآياليرن على نحو رقيق .و�أو�ضحت البوابة �أنه يجب تدفئة قلم
الكحل لفرتة ق�صرية يف راحة اليدين ،لي�صبح �أكرث رقة ونعومة ،كما
يقل خطر الت�شوهات عند ر�سم اخلط.
ومن املهم �أي�ضاً �أن يكون �سن قلم الكحل مدبباً .لذلك يجب �شحذه
بانتظام ،وو�ضعه يف الثالجة لب�ضع �ساعات ،ثم �شحذه مبرباة.

�إيفانكا تتوارى خلف الأهرامات
بعد عا�صفة الوثائق
تزامنا مع ال�ضجة املثارة حول احتمالية
تورطها وزوجها يف الإبالغ عن الوثائق
ال���س��ري��ة مب�ق��ر �إق��ام��ة وال��ده��ا مبنتجع
مار �إيه الغو ،بد�أت �إيفانكا ترامب ،ابنة
الرئي�س الأم�يرك��ي ال�سابق ،زي ��ارة هي
الأوىل لها مل�صر ب�صحبة عائلتها.
وا�ستهلت �إيفانكا زيارتها مل�صر بجولة يف
منطقة �أه��رام��ات اجل�ي��زة ،حيث ن�شرت
�صورا على �صفحتها الر�سمية بفي�سبوك
ل�ه��ا ول�ع��ائ�ل�ت�ه��ا وه��م مي�ت�ط��ون اجلمال
والأح �� �ص �ن��ة ويف خلفيتهم الأه ��رام ��ات
و�أبو الهول .وغردت �إيفانكا بالإجنليزية
قائلة" :يوم يف الأه��رام��ات� ..إن��ه لأمر
مميز جدا ا�ستك�شاف جمال م�صر لأول
م��رة م��ع عائلتي" .وت�ف��اع��ل امل�صريون
والعرب بالتعليقات مع �إيفانكا ،و�أ�شادوا
بجمال �صورهم مع الأهرامات ،ومتنوا
لها اال�ستمتاع مع عائلتها خالل جولتها
مب���ص��ر .م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ع ��امل الآث ��ار
امل�صري والوزير ال�سابق ،زاهي حوا�س،
ملوقع "�سكاي نيوز عربية" �إن زيارة ابنة
رئ�ي����س �أم�ي�رك��ا ال���س��اب��ق مل�صر وملنطقة
الأه ��رام ��ات خ���ص��و��ص��ا� ،أم ��ر م�ه��م جدا
وميثل دعاية جيدة لل�سياحة امل�صرية.
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من�صات التوا�صل غري متحم�سة
ال�ستن�ساخ تويرت ..ما الأ�سباب؟

قلة النوم لدى الأطفال
ت�ؤثر على تطور �أدمغتهم!

نفوق جماعي لأ�سماك
البحر الأحمر يثري املخاوف

ما العالقة بني نق�ص فيتامني «د»
واالكتئاب؟ العلم يجيب

ت�شري الأبحاث النا�شئة �إىل وجود عالقة بني فيتامني  Dواالكتئاب ،من املعروف منذ
فرتة طويلة �أن فيتامني � Dضروري عندما يتعلق الأمر باحلفاظ على قوة العظام
وتقوية جهاز املناعة ،ولكن تطرقت �أبحاث جديدة �إىل بحث ما �إذا كان هناك �صلة
بني فيتامني  Dواالكتئاب ،ويف حني �أن نتائج البحث خمتلطة ،ف�إن هناك جمموعة
متزايدة من الأدلة التي ت�شري �إىل وجود عالقة حمتملة بني انخفا�ض م�ستويات
فيتامني  Dاملنت�شرة يف الدم واالكتئاب ،وفقا ملا ن�شره موقع .Live Science
ميكن �أن ي��ؤث��ر االك�ت�ئ��اب على ج��وان��ب احل�ي��اة اليومية،
ب��داي��ة م��ن ال�ت�ف��اع�لات االج�ت�م��اع�ي��ة و� �ص �ولاً �إىل النوم.
وعلى الرغم من �أن هناك طرقا را�سخة لعالج االكتئاب
ف� ��إن ال ��دور امل�ح�ت�م��ل لفيتامني  Dي �ج��ذب االن �ت �ب��اه .يف
م��راج �ع��ة لأح� ��دث الأب� �ح ��اث ي �ق��دم ت�ق��ري��ر ن���ش��ره موقع
 Live Scienceبيانات �شاملة حول دور فيتامني D
وعالمات نق�صه واالكتئاب ،واخلطوات العملية للح�صول
على ما يكفي من فيتامني  ،Dمبا ي�شمل �أف�ضل مكمالت
غذائية حتتوي عليه .فيما ينوه التقرير يف الوقت ذاته
�إىل ��ض��رورة ا�ست�شارة �أخ�صائي �إذا ك��ان ال�شخ�ص يعاين
من م�شكالت نف�سية وقبل �إجراء �أي تغيريات مهمة على
النظام الغذائي.
فيتامني D
�أو ًال ،يعمل فيتامني  Dيف اجل�سم عندما ت�ضرب الأ�شعة
ف��وق البنف�سجية م��ن ال�شم�س اجل�ل��د ،حيث حتفز �إنتاج
فيتامني  .Dولهذا يطلق عليه "فيتامني �أ�شعة ال�شم�س".
وقبل �أن يتمكن اجل�سم م��ن ا�ستخدامه ،يجب تن�شيط
فيتامني � ،Dإذ يقوم الكبد بتحويله �إىل كال�سيديول،
والذي بدوره ي�صبح كال�سيرتيول يف الكلى.
ت�ق��ول اخت�صا�صية التغذية وامل�ت�ح��دث��ة الر�سمية با�سم
�أك��ادمي�ي��ة التغذية وعلم التغذية� ،سو �إي�ل�ين �أن��در��س��ون-
هاينز� ،إن فيتامني  Dينظم كمية الكال�سيوم يف الدم
مبا "يوفر القوة للعظام والأ�سنان والأن�سجة عن طريق
امت�صا�ص الكال�سيوم والفو�سفور يف اجل�سم" .ويلعب � ً
أي�ضا
دو ًرا يف جهاز املناعة ،حيث ُتظهر الأب�ح��اث �أن انخفا�ض
م�ستويات فيتامني  Dيرتبط بزيادة العدوى و�أمرا�ض
املناعة الذاتية".

ت���س��اع��د امل �ك �م�لات ال �غ��ذائ �ي��ة يف تخفيف
الأعرا�ض .لكن الدرا�سات تظهر نتائج
خم �ت �ل �ط��ة .ك �� �ش �ف��ت م��راج �ع��ة علمية
�أخ � � � ��رىُ ،ن� ��� �ش ��رت يف دوري� � � ��ة CNS
� ،Drugsأن م �ك �م�لات ف�ي�ت��ام�ين D
خففت الأع��را���ض ل��دى الأ�شخا�ص امل�صابني
�وح��ا لدى
ب��االك �ت �ئ��اب ،وك ��ان ال �ت ��أث�ير �أك�ث�ر و� �ض� ً
الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعانون م��ن ا��ض�ط��راب اكتئابي
كبري .ولكن �أظهرت نتائج درا�سة �أخ��رى ،مت ن�شرها يف
� ،BMC Research Notesأن فيتامني  Dمل
ريا مقارن ًة بالدواء الوهمي ،يف حني �أ�شارت
يحدث فر ًقا كب ً
مراجعة علمية �أخ��رى �إىل �أن العالقة ميكن �أن تعمل يف
االجتاه املعاك�س ،حيث ميكن �أن يكون الأ�شخا�ص امل�صابون
باالكتئاب �أكرث عر�ضة للإ�صابة بنق�ص فيتامني  Dلأنهم
�أكرث عر�ضة لالن�سحاب من الن�شاط االجتماعي وق�ضاء
وقت �أقل يف اخلارج.
�إن هناك نظريات �أخرى حول االرتباط بني فيتامني D
واالكتئاب .ت�شري �إحدى املراجعات ،التي ُن�شرت يف الدورية
الهندية للطب النف�سي� ،إىل وجود العديد من م�ستقبالت
فيتامني  Dيف مناطق الدماغ ،التي تلعب دو ًرا يف احلالة
املزاجية ،مبا ي�شمل ق�شرة الف�ص اجلبهي واحلزامية .كما
ينظم فيتامني  Dحمور ما حتت املهاد ،الغدد النخامية
والكظرية ،مما ي�ؤثر على احلالة املزاجية.
ت�شري املراجعة نف�سها �إىل فر�ضية �أخرى ميكن �أن تكون
م��رت�ب�ط��ة ب�ج�ه��از امل �ن��اع��ة .ي��رت�ب��ط االك �ت �ئ��اب مب�ستويات
�أع �ل��ى م��ن االل�ت�ه��اب امل��زم��ن ،وال ��ذي ي�ح��دث ع�ن��دم��ا يتم
ت�شغيل اال�ستجابة املناعية دون داع .ويف الوقت نف�سه ،من
املعروف �أن فيتامني  Dيدعم املناعة وله ت�أثريات م�ضادة
لاللتهابات.

الرابط بني فيتامني  Dواالكتئاب
�أث��ارت نتائج الأبحاث االهتمام بال�صلة بني فيتامني � Dأعرا�ض نق�ص فيتامني  Dواالكتئاب
واالك�ت�ئ��اب .تو�ضح ال��دك�ت��ورة �أن��در��س��ون-ه��اي�ن��زُ " :تظهر ت�شري الأبحاث واملراجعات العلمية �إىل وجود تداخل بني
الدرا�سات احلديثة �أن امل�ستويات املنخف�ضة من فيتامني �أعرا�ض نق�ص فيتامني  Dكما يلي:
 Dغال ًبا ما ُترى يف �أولئك الذين مت ت�شخي�ص �إ�صابتهم
ب��االك�ت�ئ��اب ال �� �س��ري��ري" ،مبا ي���ش�ير �إىل وجود" عالقة يلخ�ص املعهد الأمريكي الوطني لل�صحة العقلية �أعرا�ض
االكتئاب فيما يلي:
عك�سية".
ف�ح���ص��ت م��راج �ع��ة ع�ل�م�ي��ة واح � ��دةُ ،ن �� �ش��رت يف الدورية • ا�ستمرار املزاج احلزين �أو القلق
الربيطانية للطب النف�سي ،بيانات من �أكرث من  • 30000م�شاعر الي�أ�س
م�شارك وتو�صلت �إىل �أن الأ�شخا�ص امل�صابني باالكتئاب • قلة الطاقة والإرهاق
مييلون �إىل انخفا�ض م�ستويات فيتامني � .Dإن��ه من • �أوج��اع �أو �آالم بدون �سبب ج�سدي وا�ضح وال تخفف
غري املفهوم ب�شكل ت��ام طبيعة العالقة بني فيتامني  Dبالعالج
واالكتئاب� ،إال �أن هناك العديد من التف�سريات املحتملة • ،فقدان االهتمام �أو اال�ستمتاع بالهوايات والأن�شطة
• �أفكار حول املوت �أو االنتحار
على الرغم من عدم �إثبات �أي منها.
تفيد �إح��دى النظريات املحتملة ب��أن نق�ص فيتامني  Dووف� ًق��ا ملا ذكرته دك�ت��ورة �أندر�سون-هاينز ،وه��ي خريجة
ي�سبب االكتئاب .و�إذا ك��ان الأم��ر كذلك ،فمن املرجح �أن جامعة فلوريدا وحا�صلة على درجة املاج�ستري من جامعة

�أندروز ،ف�إن العالمات املبكرة لنق�ص فيتامني  Dهي:
• التعب
• تقل�صات
• �ضعف الع�ضالت
فيما ي�شري تقرير ��ص��ادر ع��ن كليفالند كلينك �إىل �أن
التغريات املزاجية ،مبا يف ذلك �أعرا�ض االكتئاب ،ميكن �أن
تكون عالمة على نق�ص فيتامني .D
مبرور الوقت ،ميكن �أن ي�ؤدي الت�أثري على العظام والأ�سنان
�إىل ك���س��اح الأط �ف��ال وع �ظ��ام ن��اع�م��ة �أو ل�ين ال�ع�ظ��ام عند
البالغني ،لذا يجب امل�سارعة مبراجعة طبيب متخ�ص�ص
�إذا كان ال�شخ�ص قلقًا ب�ش�أن �أي من هذه الأعرا�ض.
م�صادر فيتامني D
ت�شري امل�ع��اه��د الأم�يرك �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة لل�صحة �إىل نق�ص
املعرو�ض من الأطعمة الغنية بفيتامني  .Dفيما تقول
دك �ت��ورة �أن��در��س��ون-ه��اي�ن��ز" :اعتمادًا ع�ل��ى الكمية التي
تتناولها ،رمبا توفر لك الأطعمة مثل ع�صري الربتقال
واحلليب النباتي امل��دع��م بفيتامني  Dوالفطر املعالج
ب��الأ��ش�ع��ة ف��وق البنف�سجية وال���س��ردي��ن و��ص�ف��ار البي�ض
الكمية التي حتتاجها" .كما �أن �إن التعر�ض املنتظم لأ�شعة
ال�شم�س مهم يف حت�سني حالة فيتامني � .Dأم��ا �أولئك
ال��ذي��ن ل��دي�ه��م امل��زي��د م��ن امل�ي�لان�ين "الب�شرة الداكنة"
يحتاجون �إىل التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س لفرتة �أطول لأنه
ي�صعب على الأ�شعة اخرتاق اجللد" .
يو�صي اخلرباء بالواقي من ال�شم�س للحماية من �سرطان
اجللد �أثناء التواجد باخلارج لفرتات طويلة ،مما يجعل
من ال�صعب احل�صول على ما يكفي من فيتامني  Dمن
�أ�شعة ال�شم�س ،خا�صة يف ف�صل ال�شتاء.
وت� ��زداد امل�ع��ان��اة م��ن نق�ص فيتامني  Dب�ين جمموعات
معينة بن�سبة �أع�ل��ى مب��ا ي�شمل الأ�شخا�ص ذوي الب�شرة
ال��داك �ن��ة وك �ب��ار ال���س��ن والأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون من
التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ب�شكل حمدود.
ميكن �إج��راء فح�ص دم للتحقق من م�ستويات فيتامني
 Dوعندئذ ميكن للطبيب املتخ�ص�ص �أن يقدم الن�صيحة
ب�أف�ضل م�سار للعمل.

�أث � ��ار ن �ف��وق ج �م��اع��ي لأ� �س �م��اك يف
ال�ب�ح��ر الأح �م��ر ب���ش��رق ال�سودان
خم ��اوف ��ص�ح�ي��ة وب�ي�ئ�ي��ة كبرية؛
و�سط ت�ضارب يف التوقعات حول
الأ�سباب احلقيقية التي �أدت �إىل
ذلك.
وي� ��رج� ��ح ع �ي �� �س��ى عبداللطيف
م�ست�شار العناية بالبيئة وا�ستدامة
ال �ت �ن �م �ي��ة والأ�� � �س� � �ت � ��اذ بجامعة
اخل ��رط ��وم� .أح� ��د ث�ل�اث��ة �أ�سباب
لنفوق الأ�سماك يف البحر الأحمر
وه ��ي ان� �ع ��دام الأك �� �س �ج�ين ب�سبب
تكاثر الطحالب؛ �أو ب�سبب تلوث
ن��اج��م ع��ن اخ �ت�لاط م �ي��اه البحر
مب��واد �سامة او وج��ود ت�سرب من
نوع �آخر.
وت �ع �ت�ب�ر والي� � ��ة ال �ب �ح��ر االحمر
واح��دة من �أك�بر متاطق التعدين
يف ال�سودان.
�أظ �ه��ر ب�ح��ث ��س��اب��ق �أج��رت��ه حملة
“ال ل �ن �ف��اي��ات الذهب”؛ ان ما
ي �ق��ارب امل��ائ��ة وث �م��ان�ين ط � ًن��ا من
ن �ف��اي��ات ال��ذه��ب ت�ل�ق��ى ��س�ن��و ًي��ا يف
م�صادر املياه املختلفة يف ال�سودان.
وتت�سبب خملفات وم��واد التعدين
عن الذهب ع��ادة يف تلويث مدمر
للبيئة ،اذ �أن  99.9%من ركام
الذهب يتحول لنفايات.
وق ��ال ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف مل��وق��ع �سكاي
ن �ي ��وز ع��رب �ي��ة �إن جم � ��اري املياه
غالبا ما تتلوث بال�سيانيد واملواد
الكيمائية ال�سامة مم��ا يزيد من
خطر ت�سربها �إىل مياه البحر.
مل ي�ستبعد عبداللطيف ان ي�شكل
نفوق الأ�سماك يف البحر الأحمر
ت �ه��دي��دا م �ب��ا� �ش��را حل �ي��اة الب�شر
وعلى التنوع البيولوجي للكائنات
واملائية والكائنات الدقيقة التي
تلعب دوراً هاماً يف حفظ التوازن
البيئي.
وق� ��ال� ��ت جن �ل��اء م �ق �ي��ت م ��دي ��رة
ال �ه �ي �ئ��ة امل �ع �ن �ي��ة ب �� �ص �ح��ة البيئة
و�سالمة الأغذية يف والي��ة البحر
الأحمر ملوقع �سكاي نيوز عربية �إن
الهيئة بد�أت يف �إجراء الفحو�صات
واالخ�ت�ب��ارات ال�لازم��ة للت�أكد من
�أ�سباب الظاهرة؛ لكنها مل ت�ستبعد
فر�ضية وجود تلوث يف مياه البحر
الأح� �م ��ر .و�أو� �ض �ح ��ت �أن الهيئة
ات �خ��ذت الإج� � ��راءات االحتياطية
الأول � �ي� ��ة مل �ن��ع ت �� �س��رب الأ�سماك
النافقة للأ�سواق و�شددت الرقابة
على املطاعم والأماكن املتخ�ص�صة
يف بيع الأ�سماك.

ال�صحة العاملية� :أمرا�ض الفم من الف�ضاء �إىل الأر�ض ..م�شروع
غري م�سبوق للطاقة ال�شم�سية
ت�صيب  3.5مليارات �شخ�ص
�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية يف تقرير �أ�صدرته حديث �أن ما يقرب من
ن�صف �سكان العامل يعانون من �أم��را���ض الفم ،مبا ي�شمل الأ�سنان املتعفنة
واللثة املنتفخة و�سرطان الفم.
و�سلط التقرير اجلديد ال�ضوء على التفاوتات ال�صارخة يف الو�صول �إىل
خدمات �صحة الفم ،الفتاً �إىل �أن هذا الو�ضع �أ ّثر ب�شدة على الفئات ال�سكانية
الأكرث �ضعفاً وحرماناً.
وخل�صت وكالة ال�صحة التابعة للأمم املتحدة �إىل �أن  45يف املئة من �سكان
العامل� ،أو حوايل  3.5مليارات �شخ�ص ،يعانون من ت�سو�س الأ�سنان و�أمرا�ض
اللثة وغريها من �أمرا�ض الفم.
و�أظ�ه��ر التقرير ال��ذي يقدم �أول ��ص��ورة �شاملة للو�ضع يف  194دول��ة� ،أن
احلاالت العاملية زادت مبقدار مليار خالل العقود الثالثة املا�ضية.
وقالت منظمة ال�صحة العاملية �إن ذلك كان "م�ؤ�شراً وا�ضحاً على �أن الكثري
من النا�س ال ي�ستطيعون الو�صول �إىل الوقاية والعالج من �أمرا�ض الفم".
و�أك�ثر الأمرا�ض �شيوعاً يف هذا املجال هو ت�سو�س الأ�سنان ،و�أمرا�ض اللثة
احلادة ،وفقدان الأ�سنان ،و�سرطان الفم.
ويُعترب ت�سو�س الأ�سنان غري املعالج امل�شكلة الأكرث �شيوعاً على هذا ال�صعيد،
�إذ ي�ؤثر على حوايل  2.5مليار �شخ�ص حول العامل.

ذك ��رت ت�ق��اري��ر علمية� ،أن ع ��ددا م��ن خ�ب�راء ال�ط��اق��ة اق�ترح��وا م�شروعا
طموحا ،لأجل اال�ستفادة من الطاقة ال�شم�سية املوجودة يف الف�ضاء ،من
خالل جتميعها و�إر�سالها �إىل كوكب الأر�ض ،حتى ي�ستخدمها الب�شر.
ويجري النظر �إىل هذا امل�شروع بتفا�ؤل ،يف ظل اجتاه الب�شرية �شيئا ف�شيئا
نحو م�صادر الطاقة املتجددة وغري امللوثة ،بهدف احلد من تداعيات تغري
املناخ .وبح�سب �شبكة "�سكاي نيوز" ،ف�إن وكالة الف�ضاء الأوروبية ك�شفت
خالل م�ؤمتر انعقد بباري�س ،م�ؤخرا ،عن خطط لإقامة من�ش�أة �شم�سية
يف مدار الف�ضاء.
يراهن امل�شروع على جتميع الطاقة املنبعثة من ال�شم�س على نطاق وا�سع
يف الف�ضاء ،ثم �إر�سالها على �شكل موجات �صغرية ،وهي موجات �شبيهة
برتددات الراديو التي جندها يف فرن ت�سخني الطعام "املايكرويف".
وي��رى العلماء �أن��ه من املمكن �أن تقام رادارات على الأر���ض لأج��ل التقاط
املوجات املُر�سلة من الف�ضاء ،وبعد ذلك ،يتم حتويلها كي تنتج الكهرباء.
وي�ق��ول اخل�ب�راء �إن ه��ذا امل�شروع ل��ه �إمكانيات جن��اح ك�برى ،لأن املوجات
ال�صغرية �ستكون قادرة على اخرتاق الغيوم يف الغالف اجلوي على الأر�ض،
و�ضوء الف�ضاء.
وه��ذا امل�شروع لي�س جم��رد فكرة نظرية� ،إذ يوجد تطبيق له على نطاق
حم��دود ،م��ن خ�لال جتربة ل�شركة "�إيربا�ص" ،ورمب��ا تكون ثمة نتائج
واعدة يف امل�ستقبل.
ويف �سبتمرب املا�ضي ،قامت �شركة "�إيربا�ص" ب�إر�سال موجات �صغرية بني
نقطتني تف�صلهما م�سافة  36مرتا ،لأجل �إنتاج الهيدروجني.
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ا�ستقبل �أكرث من � 74ألف زائر يف خم�سة مواقع ثقافية مبنطقة العني

مركز �أبوظبي للغة العربية يختتم بنجاح الن�سخة املتجددة من مهرجان العني للكتاب
ً
عر�ضا و 55ندو ًة ثقافية مب�شاركة �أكرث من  130عار�ض ًا
• ا�ستمتع �ضيوف املهرجان بـ 70
• �أكرث من  200ور�شة عمل و�أن�شطة للأطفال
•  271رحلة مدر�سية ُنظمت �إىل املهرجان

•• العني -الفجر

حتت رعاية �سم ّو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ،مم ّثل احلاكم يف
منطقة العني� ،أ�سدل ال�ستار على فعاليات الدورة  13من "مهرجان العني
للكتاب  ،"2022والتي �أقيمت هذا العام حتت عنوان "العني �أو�سع لك
من الدار" ،لت�سلط ال�ضوء على الإرث الثقايف الغني للمنطقة ،وتعزز
مكانتها وجهة ثقافية رائ��دة ،وك��ان مركز �أبوظبي للغة العربية التابع
لدائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي قد �أطلق الهوية املتجددة للحدث
الذي كان �سابقاً "معر�ض العني للكتاب" ،لي�صبح مهرجاناً ثقافياً مبتكراً
ُيعزز الأجندة الثقافية لإمارة �أبوظبي ويحتفي ب�أعمال ال ُكتاب واملبدعني
الإماراتيني والعرب.
وقد فاق املهرجان التوقعات بعدد زواره الذي جتاوز � 74ألف زائر ،وهو
م��ا ي�ؤ�س�س ملعايري وروئ ج��دي��دة ل �ل��دورات ال�ق��ادم��ة م��ن احل ��دث ،حيث
ريا من الكتاب واملبدعني والقراء الكبار
�شهد �أ�سبوع املهرجان تفاعلاً كب ً
والأط �ف��ال م��ع �أك�ثر م��ن  300فعالية ون�شاط تعزز مكانة العني على
اخل��ارط��ة الثقافية ل��دول��ة الإم� ��ارات ،كما �شهد امل�ه��رج��ان تنظيم 271
رحلة طالبية من مدار�س مدينة العني .كما �أعلن املركز وقبيل انطالقة
فعاليات املهرجان �إعفاء العار�ضني امل�شاركني من ر�سوم الإيجار ،والذي
ي�أتي متا�شياً مع ا�سرتاتيجيته لتمكني ا�ستمرارية ومن��و �أع�م��ال قطاع
الن�شر ،وتعزيز مرحلة التعايف ،ودعم النا�شرين املحليني والنا�شرين من
جميع �أنحاء العامل انطالقاً من ال��دور املهم الذي متثله �إم��ارة �أبوظبي
كمنارة عاملية للثقافة .
وا�ست�ضافت املن�صة الرئي�سية يف "العني �سكوير  -ا�ستاد ه��زاع بن زايد"
ع��رو��ض�اً ي��وم�ي��ة متنوعة ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة ،مب��ا يف ذل��ك ال�ع��دي��د من
احلفالت املو�سيقية والعرو�ض الفنية والفعاليات اخلا�صة بالأطفال ،كما
�شارك عدد كبري من �أبرز الرموز الثقافية والفنية يف املهرجان ،حيث �شهد

املهرجان حفل فني افتتاحي ا�ست�ضاف نخبة من جنوم الفن اخلليجي
والعربي� ،شارك فيه كل من الفنان الإم��ارات��ي حمد العامري ،والفنانة
اللبنانية عبري نعمة ،بالإ�ضافة �إىل الفنانة ال�سعودية �أروى.
من جانبه قال �سعادة الدكتور علي بن متيم ،رئي�س مركز �أبوظبي للغة
العربية�" :إن مهرجان العني للكتاب يف حلته اجلديدة لبى طموحاتنا يف
الرتويج للقراءة �ضمن �أج��واء ممتعة وجذابة ،كما متكن املهرجان من
تعزيز دوره يف دعم النا�شرين وامل�ؤلفني واملبدعني ،وا�ستطاع �أن يبث الروح
يف الإرث ال�شعري من خالل برنامج "الكلمة املغناة" ،والأم�سيات التي
�شاركت فيها �شخ�صيات �أدبية وفنية بارزة من داخل وخارج الدولة".
ا�ستمتع الآالف من زوار املهرجان بالعديد من الفعاليات التي قدمتها
ع�شرة برامج ثقافية متنوعة ،بداية من ح��وارات املو�سيقى العربية �إىل
ً
عرو�ضا مذهلة مل حتتف
الأن�شطة الثقافية الرقمية ،كما �شهد املهرجان
فقط بالثقافة الإماراتية بل بثقافات العامل املختلفة ،حيث قدمت العديد
من فقرات الفنون الفلكلورية والعرو�ض الرتفيهية على املن�صة الرئي�سية
التي ا�ست�ضافت �أكرث من  120من م�ؤدي الأعمال الفنية.
ومن �أكرث العرو�ض التي اجتذبت رواد مهرجان العني كان عر�ض "احلكايات
اخليالية" وعر�ض التنورة من الفلكلور امل�صري ،وعرو�ض مرئية مذهلة
لراق�صي التنني ال�صيني ،وفرقة الطبول االفريقية التقليدية "كودزو"،
كما احتفل املهرجان باليوم الوطني الـ  52ل�سلطنة عمان يف  18نوفمرب،
ً
عرو�ضا من الرتاث
وبهذه املنا�سبة قدمت فرق الفنون الرتاثية العمانية
العماين على م��دار اليوم ،كما ا�ستقبل املهرجان املنتخب العماين لكرة
القدم ،وتوجت هذه االحتفاالت با�ست�ضافة عازف العود الإماراتي في�صل
ال�ساري.
كجزء م��ن برنامج الأط�ف��ال مت تنظيم �أك�ثر م��ن  200فعالية ون�شاط
ل�ل�أط�ف��ال خ�لال �أي��ام امل�ه��رج��ان ،حيث ت�ضمن برنامج الأط �ف��ال ً
عر�ضا
حكائ ًيا ،وور���ش عمل فنية نظمتها مكتبة �أبوظبي للأطفال ،والعر�ض

امل�سرحي  Peter Panال��ذي �أق�ي��م على املن�صة الرئي�سية يف "العني
�سكوير  -ا��س�ت��اد ه��زاع ب��ن زايد" ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ور��ش��ة ت�صميم ور�سم
ال�شخ�صيات والتي قدمتها فنانة الـ"مانغا" �أ�سماء الرميثي ،كما كان
برنامج "حتدي املعرفة" �أحد الربامج املف�ضلة للأطفال وعائالتهم ،حيث
حفز الأطفال على اختبار معرفتهم بالأدب والثقافة العربية ،وا�ستخدام
ال�صل�صال ،والر�سم واملو�سيقي.
قدم مهرجان العني للكتاب من�صة لعر�ض ودعم الثقافة العربية والإبداع،
وت�ب��ادل اخل�برات بني الطالب والباحثني والأ��س��ات��ذة ،ومب�شاركة احتاد
طالب جامعة الإم��ارات .كما وقع مركز اللغة العربية وجامعة الإمارات
العربية املتحدة �ضمن املهرجان اتفاقية للتعاون يف جمموعة من امل�شاريع
الثقافية والتعليمية التي تر�سخ مكانة اللغة العربية.
وا�ست�ضافت جامعة الإم ��ارات ن��دوات �أدب�ي��ة وثقافية مثل "�أدب الطفل
الإم��ارات��ي :بني الإلهام من ال�تراث والتطلع �إىل امل�ستقبل" ،و"ح�صون
�أبوظبي دورها وتاريخها ومالحمها" ،كما كان التعليم جزءاً �أ�سا�سياً من
الربنامج الذي ا�ست�ضافه بيت حممد بن خليفة من خالل الأم�سيات التي
�أقيمت فيه مثل "كيف نهي�أ �أطفالنا للتعلم؟" بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وكجزء
م��ن �شهر التوعية ال�صحية للرجال ،ا�ست�ضاف املهرجان حملة توعية
ت�ضمنت العديد من الأن�شطة ،من �ضمنها ،م�سرية حول ا�ستاد هزاع بن
زايد بال�شراكة مع نادي العني وكلية الطب يف جامعة الإم��ارات العربية
املتحدة ،واحتاد طالب جامعة الإمارات العربية املتحدة.
كما و�أتيحت الفر�صة للطالب لتعلم املو�سيقى يف الور�شة الفنية التي
نظمتها املو�سيقية وال �ع��ازف��ة الإم��ارات �ي��ة �إمي ��ان ال�ه��ا��ش�م��ي ،ك�م��ا تعرف
الطالب على م�ستقبل الذكاء اال�صطناعي من خالل ور�ش عمل يومية،
حيث ا�ستمتعوا بالركن الرقمي طوال �أ�سبوع املهرجان.
وقد كان ال�شعر العربي �سمة بارزة من �سمات املهرجان� ،إذ �أقيم حفل فني
قبل االفتتاح يف قلعة اجلاهلي ح�ضره �أك�ثر من � 1700شخ�ص ،ومن

بني الفنانني غنى حمد العامري مقطوعات من ال�شعر النبطي  ،الذي
كان املو�ضوع الرئي�س لربنامج "الكلمة املغناة" يف ق�صر املويجعي احتفا ًء
ب�شعراء العني الذين حولوا ال�شعر النبطي التقليدي �إىل �أغانٍ �شعبية.
وا�ست�ضاف املهرجان �أي�ضاً حفل تكرمي الفائزين بالدورة الأوىل من جائزة
"كنز اجليل" التي �أطلقها مركز �أبوظبي للغة العربية يف وقت �سابق من
ال �ع��ام اجل ��اري ،ل�لاح�ت�ف��اء ب ��الإرث التقليدي ال���ش�ف��وي والأدب� ��ي لل�شعر
النبطي ال��ذي تتزايد �شعبيته يوماً بعد ي��وم .وقد جاء تكرمي الفائزين
ال�ستة الذين ينتمون لأربعة بلدان خمتلفة نظري �إ�سهاماتهم يف احلفاظ
على هذا الإرث ال�شعري الهام من خالل �أعمالهم املتميزة.
ا�ستقبل مهرجان العني للكتاب �أك�ثر م��ن � 120ضيفاً م��ن املتحدثني
واملحاورين املت�ألقني الذين �أث��روا برنامج املهرجان بخرباتهم ودرايتهم
وا�سعة النطاق� ،إذ �أدارت امللهمة �أ�سماء �صديق املطوع ،م� ِّؤ�س�سة ورئي�سة
"�صالون امللتقى الأدبي" الن�سائي ،عدة ندوات نقا�شية ،وا�ست�ضافت ال�شاعرة
�شيخة املطريي حلقة نقا�شية بعنوان "مناذج ن�سائية م�ضيفة وم�ش ّرفة ..
�إماراتيات يف خدمة املجتمع" ،وا�ست�ضافت الإعالمية والكاتبة الدكتورة
بروين حبيب ،يف �أم�سية متميزة الكاتبة واخلبرية الإعالمية الدكتورة
عائ�شة البو�سميط ،التي حتدثت عن جتربتها يف احت�ضان طفلتيها مرمي
وح�صة ،وهي التجربة التي تناولتها يف كتابها "�أمومة اختيارية".
و�شهد املهرجان توقيع مركز �أبوظبي للغة العربية مذكرة تفاهم مع
جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة ،وذل��ك يف خطوة عملية لدعم املجال
البحثي يف علوم اللغة العربية ،واال�ستفادة من اخلربات العلمية الكبرية
التي متتلكها اجلامعة ،و مبا يحفظ للغة العربية مكانتها باعتبارها متثل
الهوية الوطنية واحل�ضارية وحلقة الو�صل بني املا�ضي واحلا�ضر.
يذكر �أن مهرجان العني للكتاب �سيعود العام املقبل يف  14نوفمرب 2023
بربنامج جديد ومبتكر من اجلل�سات وور�ش العمل والعرو�ض والأن�شطة
الرائعة التي تواكب تطلعات جميع الزوار.

جامعة الإمارات حت�صل على جائزة االبتكار الرقمية للتطبيقات التقنية التعليمية
•• العني  -الفجر

ح�صلت جامعة الإم��ارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة ع �ل��ى ج� ��ائ� ��زة االبتكار
ال��رق �م �ي��ة امل �ق��دم��ة م��ن م�ؤ�س�سة
ل��و��س�ي��ان ال�ع��امل�ي��ة املتخ�ص�صة يف
جمال تكنولوجيا التعليم والتعلم.
و�أك��دت الأ�ستاذة عفراء ال�شام�سي
امل��دي��ر التنفيذي ل�ق�ط��اع تقنيةاملعلومات يف جامعة الإم��ارات� ،إن

ح�صول اجلامعة على هذه اجلائزة
ج��اء نتيجة للجهود ال�ت��ي قامت
بها من خالل تقدمي العديد من
ال�برام��ج التعليمية والتطبيقات
التقنية امل�ب�ت�ك��رة ،ال�ت��ي يحتاجها
الطلبة يف م�سريتهم الأكادميية
وحياتهم اجلامعية.
و�أ� �ض��اف��ت " ل�ق��د ح��ر��ص��ت �إدارة
اجل��ام �ع��ة ع �ل��ى جت���س�ي��د تطلعات
قيادتنا الر�شيدة �،أن تكون �سباقة

يف جمال التطبيقات التكنولوجية
ل �ت �ط��وي��ر امل� �خ ��رج ��ات وال�ب�رام ��ج
الأك��ادمي �ي��ة ،ال�ت��ي ت��واك��ب �أحدث
تقنيات التعليم والتعلم يف العامل
 ،وقد مت اختيار جامعة الإمارات
م ��ن ب�ي�ن امل� �ئ ��ات م ��ن م�ؤ�س�سات
التعليم التي �شاركت يف الربامج
ال �ت��ي ت �ط��رح �ه��ا � �ش��رك��ة لو�سيان
العاملية املتخ�ص�صة يف التطبيقات
ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ة وال ��رق � �م � �ي ��ة يف

جماالت التعليم والتعلم ".م�شرية
�إىل حر�ص اجلامعة خالل جائحة
ك ��ورون ��ا ع �ل��ى ا� �س �ت �ح��داث �أف�ضل
التطبيقات التعليمية الرقمية
املبتكرة ،التي �ساهمت يف ا�ستمرار
ح���س��ن � �س�ير ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية
واحل �ف��اظ على ج��ودة املخرجات،
مما �ساهم �أي�ضاً باكت�ساب الطلبة
للعديد من املهارات واملعارف من
خ�ل�ال ارت �ي��اد م��واق��ع التطبيقات

ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال��رق �م �ي��ة ،مم��ا �شكل
�إ�ضافة نوعية للمخرجات التعلمية
الأكادميية ".كما و�أكدت �إن الفوز
بتلك اجلائزة يعزز من دور ومكانة
اجلامعة كم�ؤ�س�سة تعليمية رائدة
،ت�ست�شرف �آفاق امل�ستقبل ،وتواكب
�أحدث خمرجات ومعايري التعليم
والتعلم يف العامل ،مما و�ضعها يف
م�صاف اجلامعات الرائدة والأكرث
تطوراً ".

حملة «بالدماء نرويك يا وطن» تختتم مبادرتها الوطنية للعام  2022يف جمل�س الطوية
•• العني -الفجر

اختتمت حملة "بالدماء ن��روي��ك ي��ا وط��ن "
ح�صاد مبادرتها الوطنية للتربع بالدم للعام
اجل� ��اري  ،2022وال �ت��ي ا� �س �ت �م��رت ل�شهور
م�ت��وا��ص�ل��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع ع ��دد م��ن اجلهات
ال�صحية وال ��دوائ ��ر احل�ك��وم�ي��ة واجلمعيات
اخل�ي�ري ��ة والإن �� �س��ان �ي��ة ،وال �ت ��ي ه��دف��ت �إىل
رف��ع ال��وع��ي املجتمعي بثقافة ال�ت�برع بالدم،
والت�أكيد على �أهميته يف �إن�ق��اذ حياة الكثري
من املر�ضى وامل�صابني .
حيث نظمت جلنة حملة "بالدم�آء نرويك
يا وطن" حفلها ال�سنوي يف جمل�س الطوية
مبدينة ال�ع�ين بح�ضور ع��دد م��ن امل�س�ؤولني
ومم �ث �ل ��ي اجل � �ه� ��ات احل �ك ��وم �ي ��ة واخل ��ا� �ص ��ة
وامل �ت �ط��وع�ين .وت�خ�ل��ل احل �ف��ل �إل �ق��اء كلمات
�أ�شادت بهذه املبادرة وق�صائد يف حب الوطن
وتقدمي فقرات توعوية� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة

ال�ف��رق��ة امل��و��س�ي�ق�ي��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ال �ت��ي عزفت
الأن��ا��ش�ي��د وامل�ق�ط��وع��ات والأه��ازي��ج الوطنية
ال��رائ �ع��ة ،ك�م��ا مت ع��ر���ض ف�ي��دي��و ع��ن م�سرية
االحت��اد ،ويف اخل�ت��ام ك��رم �سعادة �سامل را�شد
ال�ساعدي وكيل وزارة �ش�ؤون الرئا�سة (�سابقاً)
اجل �ه��ات وال�شخ�صيات ال�ت��ي دع�م��ت احلملة

من اجلهات وال��دوائ��ر احلكومية واجلمهور
خالل م�سريتها.
وحت��دث يف املنا�سبة امل�ست�شار ال��دك�ت��ور علي لتوفري عينات ال��دم للمر�ضى ودع��م املخزون
�أح� �م ��د الأن� ��� �ص ��اري � �ص��اح��ب ف� �ك ��رة مبادرة اال��س�ترات�ي�ج��ي ل�ب�ن��وك ال ��دم ،وزي� ��ادة الوعي
"بالدماء نرويك ياوطن" ،م�ؤكداً �أن احلملة وزرع ثقافة التربع بالدم ،الفتاً �إىل �أن عدد
انطلقت بجهود تطوعية من �شباب الوطن يف امل �ت�ب�رع�ي�ن ك� ��ان ك� �ب�ي�راً ح �ي��ث �أدت حمالت
�شهر يناير من العام اجل��اري ،والقت تفاع ً
ال التوعية لزيادة عدد املواطنني واملقيمني من

خم�ص�ص ملنح طلبة الطب

�شريف القاب�ضة تتربع مبليون درهم �إماراتي لدعم التعليم الطبي والأبحاث يف جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية
•• دبي -الفجر

�أعلنت �شريف القاب�ضة� ،إح��دى املجموعات العائلية الرائدة
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،عن تربعها مببلغ مليون
درهم �إماراتي ل�صالح �صندوق الوقف التابع جلامعة حممد
ب��ن را� �ش��د للطب وال�ع�ل��وم ال�صحية واملخ�ص�ص مل�ن��ح طلبة
الطب .ومت ا�ستحداث �صندوق الوقف يف اجلامعة لتحقيق
وتعزيز اال�ستدامة املالية وامل�ساهمة يف متكني امل�شاريع التي
�أطلقها �صندوق ال��وق��ف ،والقيام با�ستثمارات ا�سرتاتيجية
تدفع عجلة البحث العلمي وحتفز االبتكار.

وبهذه املنا�سبة ،قال الدكتور عامر حممد الزرعوين ،نائب
مدير اجلامعة لل�ش�ؤون الإدارية واخلدمات املهنية والرئي�س
التنفيذي بالإنابة مل�ؤ�س�سة اجلليلة" :نحن ممتنون ملجموعة
�شريف القاب�ضة على هذا التربع الكرمي ال��ذي �سيدعم املنح
الطبية يف اجل��ام�ع��ة ب�شكل وا� �س��ع ،و��س�ي�ك��ون ل��ه ب��ال��غ الأثر
على الأجيال القادمة .كما �سي�ساعدنا هذا التربع يف توفري
املتطلبات الأ�سا�سية لطلبتنا وات�خ��اذ ق��رارات �إ�سرتاتيجية
تفيد اجلامعة ".
وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال���س�ي��د ع��دن��ان � �ش��ريف ،م��دي��ر ع ��ام �شريف
القاب�ضة� ،أن �شريف القاب�ضة ف�خ��ورة بكونها ع���ض��واً فعا ًال

وم�س�ؤو ًال يف املجتمع .و�أ�ضاف" :نتوجه بال�شكر اجلزيل �إىل
قيادتنا الر�شيدة ،ون�ؤكد ب�أننا ندعم ونقدر ر�ؤيتهم احلكيمة
يف تعزيز رفاهية جمتمعنا وخلق اقت�صاد م�ستدام .و�أ�شار �إىل
�أن �شريف القاب�ضة فخورة بدعم مبادرات اجلامعة للنهو�ض
ب��ال��رع��اي��ة ال�صحية يف ال��دول��ة م��ن خ�ل�ال التعليم الطبي
والأب �ح��اث .حيث �سيكون م��ن املمكن ت��وف�ير رع��اي��ة �صحية
حديثة لأفراد املجتمع وحت�سني جودة حياتهم عرب الأبحاث
العلمية والتميز الأك��ادمي��ي .نحن ن�ؤمن بر�سالة اجلامعة
الرامية �إىل العمل معاً للنهو�ض بالرعاية ال�صحية خلدمة
الإن�سان".

امل �ت�برع�ين ،م��ا ي�ب�رز ال �ت��زام امل���ش��ارك�ين على
التربع ب�شكل م�ستمر لأك�ثر من م��رة خالل
�شهور .و�أ�شار الأن�صاري �إىل �أن حملة التربع
بالدم �صاحبها حما�ضرات وندوات وفعاليات
م�ت�ن��وع��ة م ��ن ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة وم�ؤ�س�سات
جامعية �ضمن حملة توعوية املجتمع ب�أهمية
التربع بالدم وفوائده على الفرد واملجتمع.
وق��دم الأن �� �ص��اري ال�شكر �إىل �إدارة جمال�س
�أب��وظ �ب��ي ب��دي��وان ال��رئ��ا� �س��ة واجل �ه��ات كافة
ال �ت��ي ا��س�ت���ض��اف��ت امل � �ب ��ادرة ،وك��ذل��ك الدعم
والت�سهيالت من قبل هيئة ال�صحة و�شركة
"�صحة" وخدمات بنك الدم �أبوظبي لإجناح
هذه املبادرة الوطنية.
ك �م��ا ��ش�ك��ر د .الأن� ��� �ص ��اري � �ش��رك��ة "تارجت
الريا�ضية" ع�ل��ى ج�ه��وده��ا يف دع ��م ورعاية
مبادرة "بالدم�آء نرويك يا وطن " ،وحتفيز
ال�شباب على ممار�سة الريا�ضة ب�شتى �أنواعها
وت�شجيعهم على التربع بالدم.
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و�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن الأطفال الذين ال يح�صلون على ق�سط كاف من النوم كل ليلة قد تكون لديهم �أدمغة �أقل
تطورا من �أقرانهم.وهذا يعر�ضهم خلطر الإ�صابة مب�شكالت كبرية يف
ال�صحة العقلية والذاكرة يف وقت الحق من احلياة.
ووج��د باحثون يف جامعة ماريالند �أن الأط��ف��ال الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  9و� 10سنوات والذين ينامون �أقل من � 9إىل 12
�ساعة من النوم كل ليلة ،لديهم مادة دماغية �أقل وحجم �أقل
يف بع�ض املناطق مقارنة ب�أقرانهم الذين ح�صلوا على ق�سط
كاف من النوم.

Thursday 24

23

هم �أكرث عر�ضة ل�ضعف الذاكرة

قلة النوم لدى الأطفال ت�ؤثر على تطور �أدمغتهم!
وكانت �أوجه الق�صور يف مادة الدماغ طويلة الأمد �أي�ضا،
ما ي�شري �إىل �أن عادات النوم ال�سيئة يف �سن مبكرة ميكن
�أن ت�سبب �ضررا لبقية حياة ال�شخ�ص.
وترتبط هذه التغيريات يف الدماغ ب�ضعف ال�صحة العقلية
وال��ذك��اء وم�شاكل ال��ذاك��رة وع��دد ال يح�صى من امل�شاكل
الأخ��رى يف وقت الحق من احلياة .ويخ�شى اخلرباء من
�أن �أي �ضرر يحدث خالل هذه الفرتة ال ميكن �إ�صالحه،
حتى لو تبنى الطفل عادات نوم �صحية يف وقت الحق من
احلياة .
وق ��ال ال��دك�ت��ور �أل�ب�رت ري ����س ،ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س التنفيذي
لل�ش�ؤون الطبية يف جامعة م�يري�لان��د ،يف ب�ي��ان" :هذه
نتيجة درا�سة مهمة ت�شري �إىل �أهمية �إجراء درا�سات طويلة
املدى على دماغ الطفل النامي .وغالبا ما يتم التغا�ضي
عن النوم خالل �أيام الطفولة املزدحمة املليئة بالواجبات
املنزلية والأن�شطة الالمنهجية .والآن نرى كيف ميكن �أن
يكون ذلك �ضارا بنمو الطفل".
وجمع الباحثون البيانات من جمموعة من امل�شاركني يف
م�شروع التنمية الإدراكية لدماغ املراهقني ،وهو م�شروع
ع�ل��م �أع �� �ص��اب �ضخم يجمع ب�ي��ان��ات ع��ن �آالف الأطفال
ال�ستخدامها يف بحث مثل هذا.
وللدرا�سة املن�شورة يف الن�سيت بيانات  8300طفل ترتاوح
�أعمارهم بني � 9أو � 10سنوات .و�أفاد ن�صف الأطفال �أنهم
تلقوا � 9إىل � 12ساعة من النوم املو�صى بها كل ليلة،
بينما مل يفعل الن�صف الآخر.
وكان كل م�شارك يف الن�صف متطابقا مع واحد يف الآخر
ب�ن��اء على اجلن�س وح��ال��ة ال�ب�ل��وغ والطبقة االجتماعية
واالقت�صادية والعوامل الأخرى التي ميكن �أن ت�ؤثر على
عقولهم.
وق��ال الدكتور زي وان��غ� ،أ�ستاذ الأ�شعة يف م��اري�لان��د ،يف
ب�ي��ان" :حاولنا التوفيق ب�ين املجموعتني ق��در الإمكان
مل�ساعدتنا على فهم الت�أثري طويل امل��دى على قلة النوم
على دماغ ما قبل املراهقة''.
وهناك حاجة لدرا�سات �إ�ضافية لت�أكيد النتائج ومعرفة ما
�إذا كانت �أي تدخالت ميكن �أن حت�سن عادات النوم وتعك�س
العجز الع�صبي.
وجمع الباحثون فحو�صات الت�صوير بالرنني املغناطي�سي
وال�سجالت الطبية وامل�سوحات املكتملة من كل م�شارك
وق��ارن��وه��ا لتحديد ت��أث�ير ال�ن��وم اجليد ليال وح��ده على
الدماغ.
ومت��ت متابعة امل�شاركني بعد ذل��ك بعامني  -عندما كان
عمرهم بني  11و 12عاما  -ملعرفة نوع الت�أثري طويل
املدى الذي ميكن �أن يحدثه هذا النق�ص يف النوم عليهم.
ووجدوا �أن الأطفال الذين مل يناموا ب�شكل كاف� ،أقل من

ت�سع �ساعات يف الليلة ،يف بداية الدرا�سة كانت لديهم مادة وعلى مدار فرتة املتابعة التي تبلغ عامني� ،شهد الأطفال
رمادية �أقل �أو حجم �أ�صغر يف مناطق معينة من الدماغ الذين ح�صلوا على ق�سط كاف من النوم عموما انخفا�ضا
م���س��ؤول��ة ع��ن االن�ت�ب��اه وال��ذاك��رة والتحكم يف التثبيط ،طفيفا يف م�ستويات نومهم اليومية ،على الرغم من �أنهم
مقارنة ب�أولئك الذين يعانون من عادات النوم ال�صحية .كانوا ال يزالون �ضمن نطاق جيد يف معظم الأحيان.
وا�ستمرت ه��ذه االخ�ت�لاف��ات بعد ع��ام�ين ،وه��و اكت�شاف وعادة ما يبقى الأطفال الذين مل يح�صلوا على ق�سط كاف
مقلق ي�شري �إىل ��ض��رر ط��وي��ل الأم ��د لأول �ئ��ك ال��ذي��ن ال من النوم بني �سن التا�سعة والعا�شرة على هذا امل�ستوى.
يح�صلون على ق�سط كاف من النوم.
كما �أن ال�صلة بني النوم و�صحة الدماغ معروفة منذ زمن

طويل ،فالأ�شخا�ص الذين يح�صلون على ق�سط �أكرب من ووجدت هذه الدرا�سة �أن العادات ال�سيئة يف �شباب ال�شخ�ص
النوم يكونون عموما يف حالة مزاجية �أف�ضل ويكونون ميكن �أن تتبعها لبقية حياتهم.
�أف�ضل يف �إدارة التوتر ،ونتيجة لذلك ،غالبا ما يتمتعون ووج��دت درا�سة �أجريت عام  2010بتمويل من املعاهد
ب�صحة عقلية �أف�ضل.
الوطنية لل�صحة� ،أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من مادة
ويكون املخ امل�سرتيح عموما �أق��ل ن�سيانا �أي�ضا ،و�سي�ؤدي رمادية �أق��ل � -أح��د الآث��ار اجلانبية املكت�شفة لقلة النوم
ب�شكل �أف�ضل يف االختبارات املعرفية واملهام الأخرى التي يف درا��س��ة ماريالند  -هم �أك�ثر عر�ضة ل�ضعف الذاكرة
تتطلب الرتكيز الذهني.
وم�شاكل القلب واخللل الوظيفي التنفيذي.

درا�سة هامة ّ
تو�ضح �سبب �آثار جانبية �شائعة « ُربطت» بعقاقري وا�سعة اال�ستخدام!

ال ت�سبب العقاقري املخف�ضة للكولي�سرتول عادة �آالم الع�ضالت و�ضعفها ،على الرغم من �إدراجها ك�آثار جانبية ر�سمية من قبل م�س�ؤويل ال�صحة يف جميع �أنحاء
العامل ،وفقا لدرا�سة جديدة.
ووجدت مراجعة تاريخية �أن �أدوية خف�ض الكولي�سرتول م�س�ؤولة عن �أقل من  % 10من حاالت الأوجاع والآالم لدى املر�ضى الذين يتناولونها.
ورمب� � ��ا ت� �ك ��ون الأع � ��را� � ��ض جم � ��رد ع�ل�ام ��ات طبيعية
لل�شيخوخة ،وفقا لدرا�سة �أجرتها جامعة �أك�سفورد.
ويقول الباحثون �إن النتائج �ست�ساعد املر�ضى
والأطباء على "اتخاذ قرارات م�ستنرية"
عند التفكري فيما �إذا ك��ان ينبغي
ع�ل�ي�ه��م ال �ت��وق��ف ع ��ن تناول
�أقرا�ص الدواء.
وق� � � � � � � � � � ��ال ك � �ب�ي��ر
ال� � �ب � ��اح� � �ث �ي��ن
الربوفي�سور
ك� � � � � � ��ول � � �ي � � ��ن
ب��اي �ج �ن��ت ،ع��امل
الأوب � �ئ� ��ة يف �أك�سفورد،
�إن ��ه �إذا ك��ان امل��ري����ض ال ��ذي يتناول
ال�ستاتني يعاين من �آالم يف الع�ضالت ،فمن
املرجح �أن يكون ذلك لأ�سباب �أخرى.
و�أ�ضاف" :يجب �أن ي�ستمر العالج بال�ستاتني حتى
يتم ا�ستك�شاف الأ�سباب املحتملة الأخرى".
ونظرت الدرا�سة ،التي ُن�شرت يف  ،The Lancetيف
معدالت الآثار اجلانبية يف  155000مري�ض تناولوا
ال�ستاتني �أو الدواء الوهمي يف  23جتربة ع�شوائية.
ويف املجموع� ،أفاد  27.1%من املر�ضى الذين تناولوا
الأدوية ب�أمل �أو �ضعف يف الع�ضالت ،مقارنة بـ 26.6%
من �أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.
وبعد ال�سنة الأوىل من العالج ،مل يكن هناك فرق بني
�أولئك الذين مت �إعطا�ؤهم ال�ستاتني و�أولئك الذين مت
�إعطا�ؤهم �أقرا�صا وهمية.

ووج��د الباحثون �أن اجل��رع��ات الأق��وى حتمل خماطر
�أعلى قليال من م�شاكل الع�ضالت ،لكن معظم احلاالت
خفيفة.
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة كري�ستينا ري ��ث ،امل �ع��دة الرئي�سية
امل�شرتكة للدرا�سة والباحثة يف جامعة �أك�سفورد" :يُظهر
بحثنا �أنه يف حني �أن الأ�شخا�ص الذين يخ�ضعون للعالج
بالعقاقري املخف�ضة للكولي�سرتول ق��د تظهر عليهم
�أعرا�ض ع�ضلية،
فمن املهم مالحظة �أن الأ�شخا�ص الذين ال يتناولون
العقاقري املخف�ضة للكولي�سرتول ي�صابون ع��ادة مبثل
هذه الأعرا�ض .وبالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يتناولون
العقاقري املخف�ضة للكولي�سرتول والذين تظهر عليهم
�أعرا�ض ع�ضلية ،ف�إن العقاقري املخف�ضة للكولي�سرتول
يف معظم الأحيان لن تكون ال�سبب .ن�أمل �أن ت�ساعد هذه
النتائج الأطباء واملر�ضى على اتخاذ ق��رارات م�ستنرية
ب�ش�أن البدء �أو اال�ستمرار يف العالج بالعقاقري املخف�ضة
للكولي�سرتول ،م��ع الأخ��ذ يف االعتبار ف��وائ��ده الهامة
املعروفة يف احلد من خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية".
وي�سرد موقع � NHSآالم الع�ضالت و�ضعفها كاثنني
من الآث��ار اجلانبية الأك�ثر �شيوعا� ،إىل جانب ال�صداع
وامل��ر���ض وم�شاكل اجلهاز اله�ضمي والأرق وانخفا�ض
عدد ال�صفائح الدموية.
لكن فريق �أوك���س�ف��ورد يقول �إن اخلطر ال�ضئيل لأمل
الع�ضالت يجب الت�أكيد عليه وموازنة فوائد ال�ستاتني.
وق��ال الربوفي�سور بايجنت" :يهتم منظمو الأدوي��ة يف
جميع �أن �ح��اء ال�ع��امل ب��احل�ف��اظ على �سالمة املر�ضى.

وح�ت��ى الآن ،ك��ان��وا يعتقدون �أن �أف���ض��ل طريقة لفعل
ذلك هي احل�صول على هذه التحذيرات حول احتمال
حدوث �آالم يف الع�ضالت .ما �أظهرناه يف الواقع هو �أن
هذه لي�ست �أف�ضل طريقة خلدمة املر�ضى لأن املر�ضى
ي�أخذون هذه املعلومات،
ويف اللحظة ال�ت��ي ي�صابون فيها ب ��أمل يف الع�ضالت،
ف��إن�ه��م ي�شكون يف العقاقري املخف�ضة للكولي�سرتول
وه ��ذا ي �ق��ود ال�ع��دي��د م�ن�ه��م �إىل �إي �ق��اف ال���س�ت��ات�ين ،ما
ي�ضعهم يف الواقع يف طريق الأذى .لذا علينا حماولة
تغيري التوازن ،والعمل مع املنظمني للقيام بعمل �أف�ضل

يف الإبالغ عن املخاطر".
وب���ش�ك��ل ع ��ام ،ك��ان ه�ن��اك زي ��ادة بن�سبة  7%يف خطر
الإ� �ص��اب��ة ب � ��آالم ال�ع���ض�لات �أو �ضعفها م��ن العقاقري
املخف�ضة للكولي�سرتول خالل العام الأول ،يف املتو�سط،
مقارنة بالعالج الوهمي.
لكن ه��ذا اختفى بعد � 12شهرا .وارت�ب�ط��ت اجلرعات
ال�ق��وي��ة ب��ارت�ف��اع طفيف يف امل�خ��اط��ر بن�سبة  11%يف
ال�سنة الأوىل ،ثم انخف�ضت �إىل  5%بعد ذلك.
وق� ّدم��ت ه��ذه ال��درا��س��ة يف م��ؤمت��ر اجلمعية الأوروبية
لأمرا�ض القلب  2022يف بر�شلونة.
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  2903-1ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان
 املركز التجاري الأول  -هاتف  04-2955582 :فاك�س 04-2955598 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع�لاه لت�صفية ات�ش تي ايه للتجارة العامة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2022/11/21واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/11/21وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :ات�ش تي ايه للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  44-43ملك بلدية دبي  -بردبي  -الفهيدي  -ال�شكل القانوين :
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة  -ال�شخ�ص الواحد (ذ م م)  ،رقم الرخ�صة 989018 :
رقم القيد بال�سجل التجاري  1618144 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة
يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله
 ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/11/21واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2022/11/21وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي املعني ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم
 2903-1ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان  -املركز التجاري الأول
 هاتف  04-2955582 :فاك�س  04-2955598 :م�صطحباً معه كافة امل�ستنداتوالأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  2903-1ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان
 املركز التجاري الأول  -هاتف  04-2955582 :فاك�س 04-2955598 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أعاله لت�صفية دهانفي ا�س ار اي لتجارة الذهب � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2022/11/21واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/11/21وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

دائرة التنمية االقت�صادية
حكومة عجمان

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :دهانفي ا�س ار اي لتجارة الذهب � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  105ملك �سعيد خلفان حمد خلفان ال�سويدي  -ال�ضغاية /
دي��رة  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  847991 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1441447 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة
يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله،
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  2022/11/21واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2022/11/21وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي املعني ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم
 2903-1ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان  -املركز التجاري الأول
 هاتف  04-2955582 :فاك�س  04-2955598 :م�صطحباً معه كافة امل�ستنداتوالأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

اال�سم التجاري  :لندن لال�ستثمار العقاري  -ذ م م
نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي  :لندن لال�ستثمار العقاري  -ذ م م
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب قانون ال�شركات
االحت ��ادي رق��م ( )8ل�سنة ( )1984وت�ع��دي�لات��ه مرخ�صة يف دائ ��رة التنمية
االقت�صادية و�سجلته بالتنمية االقت�صادية حتت رق��م ( )38990وق��د قرر
ال�شركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�سيد.
م�صفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�صفي
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة ( )45يوما من تاريخ ن�شر االع�لان وعلى
� ،ص.ب :
العنوان التايل  :امارة  ،هاتف :
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تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد /هالل حممد العبيد  -اجلن�سية � :سوريا يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد /حممد
با�سل رم�ضان االحمد اجلن�سية � :سوريا ،يف الرخ�صة امل�سماه (اجلودة االوىل
ل�صيانة ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
رقم( )806833تعديالت �أخرى :ال يوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد/نا�صر ناظم ح�سن خنجر  -اجلن�سية  :الأردن يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد /ت�شاندرا�سيخاران رو�ش بانك�سريى
اجلن�سية :الهند ،وكذلك يرغب ال�سيد /احمد بدرى حممد الكيلى  -اجلن�سية  :الأردن يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد /ت�شاندرا�سيخاران رو�ش بانك�سريي
اجلن�سية :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا دجاج وفحم) ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)784795تعديالت �أخرى :تغيري وكيل اخلدمات،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  703ملك ي�سرى ع��ادل ام�ين  -بردبي  -اخلليج التجاري
 هاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد متتعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية مي�س يونيك جلوبل لإدارة الفعاليات -
�ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  2022/11/1واملوثق لدى
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/11/8وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :مي�س يونيك جلوبل لإدارة الفعاليات � -ش ذ م م
العنوان  :معر�ض رقم  1ملك ليلى عبدالواحد ح�سن الر�ستماين  -ديرة  -بور�سعيد -
ا�ستدامة  Bال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  866448 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1470890 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة
يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله
 ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2022/11/1واملوثق ل��دى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2022/11/8وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب
رق��م  703ملك ي�سرى ع��ادل ام�ين  -بردبي  -اخلليج التجاري  -هاتف  :فاك�س :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

70522

�إىل املحكوم عليه  :ا�سماعيل ادم امان
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �أجرة ال�شارقة  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك
 ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  12948درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

70555

تنازل /بيع

االمارات العربية املتحدة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ا�سماعيل ادم امان
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2022 /0001909مدين (جزئي)

رقم الرخ�صة 38990 :
غرفة جتارة و�صناعة عجمان  -ق�سم ال�سجل التجاري
�إعالن وحل وت�صفية

70555

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عبدالرحمن جميب الرحمن مكتب
رمي �صالح للمحاماة والإ�ست�شارات القانونية حممد لياقت حممد �صادق
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2020 /0000032جتاري

�إىل املحكوم عليه  - 1 :عبدالرحمن جميب الرحمن
 - 2حممد لياقت حممد �صادق
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد �شكيل حممد كونهي  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  583283.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

70533

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سعيد احمد �سيف �سعيد املحرزي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0003420مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � :سعيد احمد �سيف �سعيد املحرزي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبيد نا�صر عبيد نا�صر غمال�س ال علي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  148902درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0103011
تنازل /بيع
�إعــالن

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0103059
تنازل /بيع
�إعــالن

يرجى العلم انه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورين ا�سمائهم ادناه :
من الطرف الأول  :يو�سف ا�سماعيل ح�سني الطاهر الطاهرى  -اجلن�سية  :الإمارات
�إىل الطرف الثاين  :زيبال ابوبكر �صديق اجلن�سية  :بنغالدي�ش
باال�سم التجاري (م�شغل البطينة للخياطة) رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بعجمان برقم ( )16184وامل�سجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان ،
تعديل اال�سم التجاري لي�صبح (م�شغل البطينة للخياطة ذ م م � -شركة ال�شخ�ص الواحد)
وعليه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن.

يرجى العلم انه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورين ا�سمائهم ادناه :
من الطرف الأول  :عبيد عي�سى خمي�س جوهر اليا�سي اجلن�سية  :الإمارات
�إىل الطرف الثاين  :عبداجلواد عبدالرحمن خاجه اجل�سمي اجلن�سية  :جزر القمر
باال�سم التجاري (ولف لتلميع وتنظيف ال�سيارات) رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بعجمان برقم ملف ( )104896وامل�سجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان ،
وعليه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن.

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0103240
تنازل /بيع
�إعــالن
يرجى العلم انه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف
املذكورين ا�سمائهم ادناه :
من الطرف الأول  :امنه حمد ثاين عبيد ال�شام�سي اجلن�سية  :الإمارات حيث يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة %100
�إىل الطرف الثاين  :راخال ماجو مدر كي�شاب ماجومدر  -اجلن�سية بنغالدي�ش
باال�سم التجاري (كراج زهرة الليلك) رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بعجمان برقم
ملف ( )101446وامل�سجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان ،
تعديالت اخرى  :ال يوجد.
وعليه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن.
الكاتب العدل العام

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0103169
تنازل /بيع
�إعــالن
يرجى العلم انه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف
املذكورين ا�سمائهم ادناه  :من الطرف الأول  :خديجة ح�سن الريح اجلن�سية  :الإمارات
�إىل الطرف الثاين � :ساميه قبايلي اجلن�سية  :اجلزائر
باال�سم التجاري (�شاطر عبا�س لتجارة املالب�س اجلاهزة) رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بعجمان برقم ملف ( )54317وامل�سجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان  ،وعليه �سيقوم
ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن ،
و�سيتم تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) اىل (�شركة ال�شخ�ص الواحد) واال�سم التجاري
من (�شاطر عبا�س لتجارة املالب�س اجلاهزة) اىل (�شاطر عبا�س لتجارة املالب�س اجلاهزة ذ م م (�شركة
ال�شخ�ص الواحد))
الكاتب العدل العام

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

الكاتب العدل العام

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

70608

�إعالن مدعى عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0003528جتاري (جزئي)

الكاتب العدل العام

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

70591

�إعالن مدعى عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإ�ستئنافية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCAPCICOM2022 /0000880جتاري (كلي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0103276
تنازل /بيع
�إعــالن

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0103007
تنازل /بيع
�إعــالن

يرجى العلم انه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورين ا�سمائهم ادناه :
من الطرف الأول � :سلطان �سعيد �سبت �سعيد �سلطان اجلن�سية :الإمارات
�إىل الطرف الثاين  :كينيت�س كليت�شى اوغازى  -اجلن�سية  :نيجرييا
بن�سبة ( )%100ح�صة لي�صبح مالك الرخ�صة
باال�سم التجاري (رفان لتلميع وتنظيف ال�سيارات) رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بعجمان برقم ملف ( )115024وامل�سجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان ،
وعليه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن.

يرجى العلم انه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورين ا�سمائهم ادناه :
من الطرف الأول � :سيغلني جو�س موراي�س او�سيف ايلريدا�سي  -اجلن�سية  :الهند
�إىل الطرف الثاين  :حممد علي ا�سماعيل ا�سماعيل اجلن�سية  :الهند
باال�سم التجاري (�ضوء القمر للمقاوالت الكهروميكانيكية) رخ�صة �صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بعجمان برقم ( )63611وامل�سجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان ،
تعديالت اخرى (تعديل اال�سم التجاري لي�صبح  :الربج اال�سود ل�صيانة املباين)
وعليه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

�إىل املدعي عليه  :جمال را�شد �سعيد �شرار ال علي
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/12/7أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى رقم � )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله -
بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/21م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

70197

�إىل املدعي عليه  - 3 :ندين جورج املرج
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/12/13أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإ�ستئنافية املدنية  -مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى  -الإ�ستئناف � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/22م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
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الكاتب العدل العام

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
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الكاتب العدل العام

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

70608

�إعالن مدعى عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0008376جتاري (جزئي)

�إعالن مدعى عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0007894جتاري (جزئي)

�إعالن مدعى عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0004178جتاري (جزئي)

�إعالن مدعى عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0004402جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :خالد ح�سن الأعرج
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/11/29أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )6شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور
رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .املطالبة  :دعوى بطلب الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعي مبلغ وقدره  28,035درهم (ثمانية وع�شرون الف وخم�سة وثالثون درهما) والفائدة
القانونية بواقع  9%من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد.
حرر بتاريخ  2022/11/22م.

�إىل املدعي عليه  :يوروكون بيلدنغ اند �سرتيز م م ح وميثلها املدير �إ�سماعيل ح�سن رهيده
جمهول حمل الإقامة
واحلكم بالزامها بان تدفع للمدعية مبلغ  439,250.65درهم (اربعمائة وت�سعة وثالثون
ومائتان وخم�سون درهما وخم�سة و�ستون فل�س) والفائدة بواقع  12%من تاريخ رفع الدعوى
وحتى ال�سداد التام بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/12/6أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/11/23م.

�إىل املدعي عليه  :احمد علي عبداهلل اجلراح
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/12/19أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى رقم � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله -
بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/23م.

�إىل املدعي عليه  :تريلز ما�سرتز ل�صناعة املقطورات ومن ميثلهم قانونيا
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/11/30أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/23م.
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حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  15722/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :الزام املنفذ �ضدهم بالتكافل والت�ضامن فيما بينهما باداء مبلغ وقدره ()435.194.63
درهم اربعمائة وخم�سه وثالثون الفا ومائة واربعة وت�سعون درهما وثالث و�ستون فل�سا .
طالب التنفيذ � :أيفر وايت اند�سرتيز ليمتد
عنوانه:حملها املختار هو مكتب �سلوى عمر للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن بدبي  -اخلليج
التجاري  -مرا�سي درايف  -برج كلوفر باي الطابق الثالث  -مكتب رقم 308
املطلوب �إعالنهما  -1 :داني�ش داود تاجني داود عبا�س تاجني  -2الغزال الأ�سود للتجارة ذ.م.م � -صفتهما
 :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )440979.6درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2101/2022/16:جتاري جزئي

70197

املنظورة يف:دائرة �إدارة الدعوى الرابعة رقم 403
مو�ضوع ال��دع��وى  :الئحة مطالبة مببلغ ( )9.000.000دره��م والفوائد القانونية بواقع  %9من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد.
املدعي:عبداملح�سن ابراهيم عبدالرحمن يون�س
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -منطقة املركز التجاري االول  -برج لطيفة  -الطابق رقم  - 3مكتب رقم 301
 هاتف رق ��م - 043521131:فاك�س رقم  -الربيد االلكرتوين - info@mhadvocates.ae:رقممكاين2684890630:
املطلوب �إع�لان��ه  -1 :ع�م��رو �سيد عبداحلميد حممد ع��ن نف�سه وب�صفته م��دي��ر �شركة كابيتال رويال
للمقاوالت ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الئحة مطالبة مببلغ ( )9.000.000درهم والفوائد
القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2022/11/28ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

الت�سويات الودية
العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 1053/2022/461:نزاع حمدد القيمة

70021

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة رقم 755
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )110.997.81درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املتنازع:واتر�سيل لتجهيز املباين باملواد العازلة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الرباحه  -ديره  -دبي  -مبنى بناية بن �سلوم � - 2شقة  - 1جانب �سوبر ماركت
املايا  -وميثله:ها�شم مالك عبا�س البلو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :جراغ للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :متنازع �ضده
م��و��ض��وع الإع �ل�ان  :ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره
( )110.997.81درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة -قررنا مبثابة احل�ضوري ال��زام املتنازع �ضدها ب��ان ت�ؤدي
للمتنازعة مبلغ مائة وع�شرة االف وت�سعمائة و�سبعة وت�سعون درهم وواحد وثمانون فل�سا والفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2022/6/10وحتى متام ال�سداد وبالزامها بامل�صروفات
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�سم

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم� 172/2022/392:أمر على عري�ضة حتكيم

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية اخلام�سة رقم 265
مو�ضوع اال�ستئناف  :طلب تعيني حمكم من قائمة املحكمني املقيدين لدى مركز دبي للتحكيم
الدويل .DIAC
املدعي:فيوت�شر فوك�س انفوتك م.م.ح
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي  -اخلليج التجاري  -باي �سكوير رقم  - 12مكتب رقم
� - 303/304صندوق بريد  - 233066وميثله:حممود ح�سني علي احمد
املطلوب �إعالنه  -1 :عرب املهارات للمقاوالت العامة � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد تقدم بطلب تعيني حمكم من قائمة املحكمني املقيدين لدى مركز دبي
للتحكيم ال��دويل  DIACللف�صل يف النزاع القائم  .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2022/12/5ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

رئي�س الق�سم

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

اعالن قرار بالتنفيذ
يف التنفيذ رقم  268/2021/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف تنفيذ احلكم يف الدعوى رقم  311ل�سنة  2019ا�ستئناف عقاري
 ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )75005090درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :را�شد يو�سف را�شد بور�سلي
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -منطقة ديرة املرقبات � -شارع ابوبكر ال�صديق  -بناية مركز حمر عني
التجاري  -الطابق االول  -مكتب االدارة  -بالقرب من االن�صاري لل�صرافه  -مكاين3184695546:
املطلوب �إعالنه  -1 :را�شد �سيف حمرعني � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ()75005090
درهم خالل  15يوما من تاريخ التبليغ واال بيع العقار الكائن يف دبي  -املرقبات  -قطعة االر�ض رقم 82
والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة

70197

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  214/2019/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/140عقاري كلي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )1077769درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :فخر الدين بروبرتيز ليمتد
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع الأبراج  -مبنى ليك �سنرتال � -شقة
2201
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد علي �سعيد م�صطفوى كا�شانى � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى ومو�ضوعها تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى
رق��م  2018/140ع�ق��اري كلي ب�سداد املبلغ املنفذ ب��ه وق��دره ( )1077769دره��م �شامال
للر�سوم وامل�صاريف وفق منطوقه.
رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/80جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )1549143.37درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :بنك ابوظبي التجاري
عنوانه:امارة دب��ي � -شارع املطار  -بجوار بناية امل�سعود ووكالة الفطيم لل�سيارات  -ت- 044266024:
متحرك� - 0502429874:ص.ب - 118385:الرقم املكاين1842279152:
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه � -1 :سعيد را�شد احمد �سعيد غالب الفال�سي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدات قطعة االر�ض
رقم  586/0مبنطقة املرر نوع العقار جتارية م�ساحة العقار ( )258.64مرت  -وفاء للمبلغ املطالب به يف
امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2480/2022/305:ا�ستئناف جتاري

70197

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 511/2017:جتاري جزئي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف�:سامل عبداهلل احمد العزاين
عنوانه:امارة عجمان  -املنطقة احلرة مبنى رقم  B1الطابق ال�ساد�س رقم 620
املطلوب �إعالنه  -1 :بيرتو جلف (�سلطة املنطقة احلرة بعجمان) � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 511/2017:جتاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/12/5ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  737/2018/207تنفيذ جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتنازع �ضدهما  -1 :كارتيك �سارجونام �سارجونام  -2كونام بونام باالم بونام باالم
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع �:شركة الغاز املتحدة يونيغاز ذ.م.م
وميثله � :شيخة احمد عبداهلل �سلطان
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:ت�سجيل الدعوى وحتديد اق��رب جل�سة لنظر الدعوى واعالن
املدعي عليهم بن�سخة منها  -ثانيا:الزام املدعي عليهم االوىل والثاين والثالث بالت�ضامن والت�ضامم فيما
بينم بان ي�ؤدوا اىل املدعية مبلغ وقدره ( )50.866.52درهم خم�سون الف وثمامنائة و�ستة و�ستون درهما
واثنان وخم�سون فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ اال�ستحقاق لكل فاتورة من الفواتري
مو�ضوع الدعوى وحتى متام ال�سداد  -ثالثا:الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/11/29ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

حمكمةاال�ستئناف
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 4937/2022/461نزاع حمدد القيمة

70197

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1كامربيدج ميدل اي�ست للديكور �ش.ذ.م.م  -2باول دافيد �سربيت
جمهويل حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له :حممد ال�سيد �صالح الدين ال�سيد حممد الها�شمي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022/11/8مبثابة احل�ضوري ب�صحة ونفاذ عقد
بيع ح�ص�ص وملحق تعديل عقد الت�أ�سي�س رقم  2671197امل�ؤرخ  2011/3/22واملت�ضمن بيع املدعية االوىل
للمدعي عليها الثانية ح�صة قدرها  %51من �أ�سهم ال�شركة املدعي عليها االوىل مع ما يرتتب على ذلك من
�آثار اخ�صها تعديل ال�سجل التجاري لل�شركة املدعي عليها االوىل بحذف ا�سم املدعني والزمت املدعي عليهم
امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
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اعالن حكم بالن�شر
 1582/2022/16جتاري جزئي
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70608

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9130/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة رقم ()000088-000087-000086-000026-000029
وال�صادر عن بنك دبي التجاري بقيمة ( )227321درهم .
طالب التنفيذ  :فيجاي ك�شور ال�شواين
عنوانه:امارة دبي  -ديرة  -ال�سوق الكبري � -شارع رقم  - 9بناية ال�سوق الكبري  -الطابق االر�ضي  -حمل
رقم  - 2بالقرب من م�سجد علي بن ابي طالب
املطلوب �إعالنه  -1 :فيفيكا ماالين كايال�ش دامومال � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )232743درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2220/2022/305:ا�ستئناف جتاري

70608

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2683/2018:جتاري كلي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:نبيل رفيق زين الدين
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديرة  -دبي
املطلوب �إعالنه � -1 :إلكرتو لل�صناعات (دبي) �ش.ذ.م.م � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م 2683/2018:جتاري كلي.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/12/5ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد
 ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا -
علما بان الدعوى جمدده من ال�شطب.
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

حماكم دبياالبتدائية
70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7477/2022/207تنفيذ جتاري

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
�إنذار عدىل بالن�شر
املنذرة �شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�صرفية املحدودة
بوكالة املحامي  /يا�سني �أبو بكر احلامد برقم حمرر 2022/1/209820
املنذر �إليه جريجوري تريفور  -ويحمل هوية مقيم هوجن كوجن رقم (XG480xxx(x
املو�ضوع  /تكليف املنذر �إليه بالوفاء ب�سداد مبلغ وق��دره  8,401,937.88دوالر ه��وجن ك��وجن ثمانية
ماليني و�أربعمائة وواح��د �أل��ف وت�سعمائة و�سبعة وث�لاث��ون دوالر ه��وجن ك��وجن وثمانية وثمانون �سنتا،
بالإ�ضافة �إىل مبلغ وقدره  1,160,825.89دوالر �أمريكي (مليون ومائة و�ستون �ألف وثمامنائة وخم�سة
وع�شرون دوالر �أمريكي وت�سعة وثمانون (�سنتا وذلك يف غ�ضون  42يوماً من تاريخ �إ�ستالم هذا الإنذار
حيث �سبق ومت توقيع �سندي �ضمان بني املنذرة ب�صفتها الدائن واملنذر �إليه ب�صفته ال�ضامن ،الأول �سند
�ضمان حمدود م�ؤرخ يف  2008/8/11مببلغ وقدره  60,000دوالر هوجن كوجن �ستون �ألف دوالر هوجن
كوجن بالإ�ضافة �إىل الفوائد امل�ستحقة وامل�صاريف الثاين �سند �ضمان حمدود م�ؤرخ يف 2015/11/26
مببلغ وقدره  8,149,660دوالر �أمريكي بالإ�ضافة �إىل الفوائد امل�ستحقة وامل�صاريف ،ومبوجب ال�سندين
املذكورين تعهد املنذر �إليه ب�ضمان �سداد املبالغ التي تدين بها �شركة كان بيلد ماجنمنت ليمتد ل�صالح
املنذرة.
وحيث �أق��ام��ت امل�ن��ذرة ال��دع��وى رق��م /HCA1224 /2017لدى املنطقة الإداري ��ة اخلا�صة التابعة
للمحكمة العليا بهوجن كوجن ،ووفقا للحكم الذي �أ�صدره ال�سيد هوي من املحكمة العليا يف الدعوى رقم
/HCA1224 /2017بتاريخ  2017/10/23بـ "�إلزام �شركة كان بيلد ماجنمنت ليمتد ب�أن ت�ؤدي
للدائن امل�ن��ذرة )1( :مبلغ وق��دره  23.046.434.98دوالر ه��وجن ك��وجن ،ومبلغ وق��دره 900.000
دوالر �أمريكي �أو ما يعادله بدوالر هوجن كوجن يف تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف ( ، 2017/5/23املبلغ
امل�ستحق")؛ ( )2فائدة �إ�ضافية على املبلغ امل�ستحق اعتبارا من  24مايو ( 2017بال�سعر التعاقدي حتى
� 23أكتوبر  ، 2017وبعد ذلك بال�سعر املحكوم به حتى ال�سداد)؛ ( )3تكلفة الإجراء املقدرة ب�إيجاز مببلغ
 30,000دوالر هوجن كوجن.
وح �ي��ث �أن امل �ن ��ذرة �أ�� �ص ��درت ك���ش��ف ح���س��اب تف�صيلي ب ��إج �م��ايل امل �ب��ال��غ امل���س�ت�ح�ق��ة ف�ع�ل�ي�اً ك�م��ا يف تاريخ
 ،2021/11/10وعليه �أ�صدرت طلب قانوين الطلب القانوين مو�ضح به كافة تلك املبالغ تف�صيال،
وميكن للمنذر �إليه الإط�لاع على الطلب القانوين امل�شار �إليه وذل��ك مبراجعة مكتب الوكيل القانوين
للمنذرة بهوجن كوجن ال�سادة � /إيفر�شيدز �ساذرالند الكائن يف  37/Fوان تايكو بال�س  -تايكو بال�س -
 979كنجز رود  -كواري باي  -هوجن كوجن ،وميكن املراجعة بالرقم املرجعي MH/DPW/JT/
SY/336560.000182
ل��ذل��ك  kف ��إن �ن��ا وب��ال �ن �ي��اب��ة ع ��ن م��وك�ل�ت�ن��ا (امل � �ن� ��ذرة) ن� �ن ��ذرك ب �� �ض��رورة ال ��وف ��اء ب �� �س��داد م �ب �ل��غ وق� ��دره
 88,401,937.88دوالر هوجن كوجن (ثمانية ماليني و�أربعمائة وواحد �ألف وت�سعمائة و�سبعة وثالثون
دوالر هوجن كوجن وثمانية وثمانون (�سنتا ،بالإ�ضافة �إىل مبلغ وقدره  1,160,825.89دوالر �أمريكي
مليون ومائة و�ستون �ألف وثمامنائة وخم�سة وع�شرون دوالر �أمريكي وت�سعة وثمانون �سنتا) وذلك يف خالل
( )42يوم �إثنني و�أربعون يوماً من تاريخ ا�ستالمك لهذا الإنذار و�إال �سنبد�أ يف �إجراءات �إ�شهار �إفال�سك يف
املحكمة العليا بهوجن كوجن.
�إذا كنت تعتقد �أن لديك �أ�سباباً لإلغاء الطلب القانوين �أو �إذا مل تتلق رداً مكتوبا مر�ضيا من املنذرة قبل
انق�ضاء  39يومًا من تاريخ ا�ستالم هذا الإ�شعار القانوين ،فعليك التقدم دون ت�أخري بطلب �إىل املحكمة
االبتدائية يف هونغ كونغ لإلغاء الطلب القانوين.
ولأجل العلم،،،

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  984/2022نزاع جتاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )194325.3درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :سيف الكيبايل ملقاوالت البناء ذ.م.م
عنوانه:امارة ال�شارقة  -منطقة التعاون � -شارع كورني�ش اخلان  -بجوار م�صرف ال�شارقة اال�سالمي  -برج
ا�سا�س  -الطابق 504
املطلوب �إعالنه -1 :اجرو تورف لت�صميم وتنفيذ احلدائق �ش.ذ.م.م� -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )194325.30دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شاملة لر�سوم املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل

لإعالناتكم يف

70535

�إىل املدعي عليه  :ماه�شول راي بهات  -جمهول حمل االقامة
نعلمكم بان املدعية/كلباء للمقاوالت الفنية يف الدعوى رقم  2022/8215دائرة اليوم
الواحد العمالية الدائرة الثالثة قد رفعت الدعوى املذكورة اعالها تطالب فيها بالزام املدعي
عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )7250درهم باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف .
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/12/7أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � ) 15شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور
رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ2022/11/22:

مكتب اخلدمات الق�ضائية
�سعيد خلفان را�شد ال�شعايل

حماكم دبياالبتدائية
70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  12480/2022/253تنفيذ �شيكات

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2395/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2022/1147مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )10560درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :عبدالرحمن عبداهلل �صالح حممد ال علي
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة اجلبيل  -ال�شارقة � -شارع الكورني�ش  -مبنى بيت الهالل � -شقة - 605
ا�سفل �سوبر ماركت ا�سطنبول
املطلوب �إعالنه  -1 :بي�ست وي لال�ست�شارات املوارد الب�شرية � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )10560درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :تلتم�س طالبة التنفيذ من املحكمة املوقرة اوال:يلتم�س طالب التنفيذ من املحكمه و�ضع ال�صيغة
التنفيذية يف الطلب اعاله  -ثانيا:االمر بالزام املنفذ �ضدهما بالت�ضامن والتكافل بـــ ( )141046.76من تاريخ
اال�ستحقاق حتى متام ال�سداد لطالب التنفيذ  -ثانيا:منع املنفذ �ضده من ال�سفر والتعميم بذلك على كافة منافذ
وخمارج الدولة  -رابعا:الزام املنفذ �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة بالوكالة عن طالب التنفيذ
بوكالة املحامني/عبدالكرمي بن عيد واحمد عبدالكرمي و�صفية �سلطان عائ�شة عبد الكرمي .
طالب التنفيذ � :سيف الكيبايل ملقاوالت البناء ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي � -أبوهيل  -ديرة  -دبي � -شارع االحتاد
املطلوب �إعالنهم  -1 :احمد رزين حممد ابوبكر  -2ن�صرت بيغم احمد رزين  -3اجرو تورف لت�صميم وتنفيذ
احلدائق �ش.ذ.م.م � -صفتهم  :منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( )141046.76دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 7943/2022/13:عمايل جزئي

70408

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية احلادية ع�شر رقم 150
مو�ضوع الدعوى  :تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقرة الق�ضاء وبحق اوال:قبول ت�سجيل �صحيفة الدعوى وحتديد �أقرب
جل�سة ممكنه مع اعالن اخل�صم بها  -ثانيا:يف املو�ضوع  -1الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغ وقدره ()97.241.00
�سبعة وت�سعون الفا ومائتان وواح��د وارب�ع��ون دره��م ام��ارات��ي وه��ي املبالغ النقدية التي اختل�سها �أث�ن��اء ف�ترة عمله م��ع الغرامة
الت�أخريية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد  -2الزام املدعي عليه بامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة رقم ال�شكوى
.MB229039890AE
املدعي:اوك�سجني اليف للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -اخلليج التجاري � -شارع ال�شيخ زايد � -سنجيل بيزن�س تاور  -الطابق  - 39مكتب رقم  3902هاتف رقم 043804141
 رقم مكاين - 2450786923:وميثله:ح�سن عبدالرحمن ح�سن عبداهللاملطلوب �إعالنه  -1 :حممد علي رئي�سي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقرة الق�ضاء وبحق اوال:قبول ت�سجيل
�صحيفة الدعوى وحتديد �أقرب جل�سة ممكنه مع اعالن اخل�صم بها  -ثانيا:يف املو�ضوع  -1الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة
املدعية مبلغ وقدره (� )97.241.00سبعة وت�سعون الفا ومائتان وواحد واربعون درهم اماراتي وهي املبالغ النقدية التي اختل�سها �أثناء
فرتة عمله مع الغرامة الت�أخريية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد  -2الزام املدعي عليه بامل�صروفات ومقابل اتعاب
املحاماة رقم ال�شكوى  - MB229039890AEوحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/12/19ال�ساعة � 10.00ص يف
قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
الت�سويات الودية

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1851/2022/11:مدين جزئي

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 1683/2022/461:نزاع حمدد القيمة

70608

00000

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى التا�سعة رقم 412
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )2.729.726درهم اثنان مليون و�سبعمائة وت�سعة
وع�شرون الف و�سبعمائة و�ستة وع�شرون درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع  %9من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .
املدعي:فردين �صالح �صاحلي نزاد
عنوانه:امارة دبي  -منطقة القرهود  -بناية اركيديا  -مقابل الطاير لل�سيارات  -بجانب حمطة مرتو جي جي كو
مكتب رقم  - 306وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي
املطلوب �إعالنه -1 :ايراج عبداهلل حممد بور � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()2.729.726
درهم اثنان مليون و�سبعمائة وت�سعة وع�شرون الف و�سبعمائة و�ستة وع�شرون درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  -وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2022/11/30ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة رقم 755
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )14.646.50درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املتنازع:ال�شركة املتكاملة خلدمات الغاز �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -املركزية غرب  -ابوظبي � -شارع �شارع خليفة  -مبنى الربج االزرق � -شقة
 - 502وميثله:خديجة حممد نور املرزوقي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة �سيجما الهند�سية �ش.ذ.م.م � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()14.646.50
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى
ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق2022/12/13:
ال�ساعة� 09:00:صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي
العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

70591

حمكمة دبي االبتدائية

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0008215عمايل (جزئي)

الكاتب العدل

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

حماكم دبي

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0103202
تنازل/وبيع

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70535

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:حممد �شوكت امني عبداملناف اجلن�سية بنغالدي�ش يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:حممد ربى اال�سالم
حممد عبدالب�شار  -اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماة (بقالة حممد �شوكت امني)
والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  785152ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة  -تعديالت اخرى:تنازل �صاحب الرخ�صة اىل اخر  -تغيري اال�سم
التجاري من بقالة حممد �شوكت امني لي�صبح بقالة ركن باب املدينة .
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية .

الكاتب العدل

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0103261
تنازل/وبيع  -اعالن بالن�شر

70535

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:ح�سني بهمن غلوم اهلي  -اجلن�سية االمارات  ,يرغب
يف البيع والتنازل عن  %49من كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيده:مه�سا
حممد خدادو�ست  ,اجلن�سية ايران يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون الفندر لل�سيدات) والتي
ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  626222وال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة  -تعديالت اخرى:ا�ضافة �شريك  ,تغيري ال�شكل القانوين من
م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة اعمال مهنية .
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية .

الكاتب العدل
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نظمته دبي للثقافة يف مكتبة حممد بن را�شد بح�ضور نخبة من الكتاب وال�شعراء

جماليات الأدب العربي على طاولة «ملتقى تعبري الأدبي»

•• دبي-الفجر:

�شهدت فعاليات الن�سخة الأوىل من «ملتقى تعبري
الأدب��ي» ،ال��ذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون يف
دب��ي (دب��ي للثقافة) ،على م��دار يومي  22و23
ن��وف�م�بر اجل � ��اري ،يف م�ك�ت�ب��ة حم�م��د ب��ن را�شد،
ح�ضوراً وتفاع ً
ال كبرياً من اجلمهور مع الك ّتاب
وامل�ؤلفني الإماراتيني ،واملثقفني ،والأدباء.
وقال حممد احلب�سي ،مدير �إدارة الآداب بالإنابة
يف «دب��ي للثقافة» ،خ�لال افتتاح امللتقى« :ي�أتي
امللتقى انطالقا من �إدراك هيئة الثقافة والفنون
يف دبي لأهمية تفعيل احلركة الأدبية والثقافية
املحلية ورفع وترية ن�شاطها لتعزيز تطلعات دبي
احل�ضارية وتر�سيخ مكانتها على ال�ساحة الثقافية
العاملية كحا�ضنة للإبداع وملتقى للمواهب».
و�أ�ضاف“ :يتحول ملتقى تعبري الأدبي �إىل نقطة
توا�صل جتمع �أعالم الأدب والفكر ورموز ال�شعر
والإع�لام والفل�سفة يف الإم��ارات ليقدموا جميعاً
وج �ه��ات ن�ظ��ره��م ح ��ول ق���ض��اي��ا ال �ق �ط��اع الثقايف

ويعربوا عن تطلعاتهم نحو املنتج الأدب��ي لنعزز
من خالله هويتنا الرا�سخة” .وتوجه احلب�سي
بال�شكر اجلزيل �إىل �إدارة مكتبة حممد بن را�شد
ع�ل��ى ت�ع��اون�ه��ا م��ع “دبي للثقافة” وا�ست�ضافة
فعاليات “ملتقى تعبري الأدبي” لإتاحة الفر�صة
�أم ��ام اجل�م�ه��ور للتعرف على جماليات الثقافة
والأدب امل�ح�ل��ي وال �ع��رب��ي ،م�ن��وه�اً �إىل �أن مكتبة
حممد بن را�شد باتت منارة ثقافية عربية تعك�س
تطلعات دبي احل�ضارية وت�ساهم يف �إث��راء امل�شهد
الثقايف والإبداعي املحلي.
و�أع�ل��ن «ملتقى تعبري الأدب� ��ي» ،ع��ن �إط�ل�اق �أول
�صالون �أدبي �إماراتي يف عامل امليتافري�س ،والذي
ميثل املرحلة الثانية من كتاب كافيه ،حيث �ستتاح
�أمام امل�شاركني ،بدءاً من اال�سبوع املقبل� ،إمكانية
اختيار �شخ�صياتهم االفرتا�ضية حل�ضور فعاليات
ال�صالون.
وا� �س �ت �ع��ر���ض امل �ل �ت �ق��ى ،ال �ع ��دي ��د م ��ن الق�ضايا
والتحديات على ال�ساحة الثقافية والأدب�ي��ة وما
تقدمه من فر�ص للنهو�ض مبكونات هذا القطاع

احل� �ي ��وي ،ع�ب�ر ��س�ل���س�ل��ة م��ن ال ��ور� ��ش وال� �ن ��دوات
والأم�سيات احلافلة باحلوارات وال�شعر وجواهر
اللغة ،والتي تناولت �أدب الطفل والرواية والق�صة
وال ��درام ��ا وال���س�ي�ن��اري��و وامل �ق��ال الأدب � ��ي ،والبث
والبودكا�ست و�صناعة املحتوى الثقايف .كما ناق�ش
«ملتقى تعبري الأدبي» ،دور نوادي القراءة واملكتبة
الب�شرية و�أه�م�ي��ة النقد وامل��راج�ع��ة والدرا�سات
الإن�سانية ،وال�شعر بكل جمالياته ،بالإ�ضافة �إىل
تخ�صي�ص رك��ن ل�ت��واق�ي��ع ال�ك�ت��ب ،ليفتح بذلك
جم��ا ًال �أم��ام ع�شاق الأدب لالجتماع حت��ت �سقف
واحد.
حراك
فعاليات اليوم الأول انطلقت مع الدكتور �أحمد
ب��رق��اوي ،عميد «بيت الفل�سفة» ،والكاتب جمال
ال�شحي مع جل�سة بعنوان «ما الكتابة الفل�سفية؟»،
وفيها �أو�ضح برقاوي ب��أ َّن معنى الفل�سفة ت�سكن
يف برجها العاجي� ،أنها تفكر عو�ضاً عن الذين ال
يفكرون ب�شكل عام ،وبالتايل لأنها تك�شف عما هو
قابع وراء الأ�شياء فتقدم خطابها املجرد الكلي،

قوة الكتابة» ،متابعاً «املقالة الأدبية ت�ستمد قوتها
من ذاكرة النرث الأدبي العظيم الذي ال ميكن �أن
ينتهي بالقنوات التكنولوجيا الباردة �أ�صال».
ون��اق����ش من�صور ال�ع�ل��وي وح �م��دان حممد وعلي
الأ� �س �ت��اذ وم �ن��ال ال �غ ��داين يف ج�ل���س�ت�ه��م «ع ��وامل
ال�ف�ن�ت��ازي��ا» ،فيما �سلط ط�لال الأ�سمني ال�ضوء
على �أ�ساليب ت�أليف ال�سيناريو ،وق��دم الدكتور
�صالح هويدي يف جل�سته «مبادئ النقد الأدبي»،
ليكون م�سك ختام اليوم الأول مع �أم�سية �شعرية
مب���ش��ارك��ة ك��ل م��ن ال���ش�ع��راء عي�ضة ب��ن م�سعود،
وعي�سى البلو�شي ،وجن��اة ال�ظ��اه��ري .ومب�شاركة
وه�ي��ب ال �ك �م��ايل ،ك��ات��ب يف ع�ل��م الإدارة ،ناق�شت
جل�سة املكتبة الب�شرية�“ ،صنوف الإبداع وخمزون
الأدب من ال�تراث العربي وما يقدمه الأدب��اء يف
الع�صر احلايل عن الإبداع وعن الكتب التي تطور
�شخ�صية الإن�سان.،

ولهذا الفيل�سوف وهو ي�سكن برجه العاجي ف�إنه
على عالقة حميمة جدا بالواقع ،بل �إن مو�ضوعه
هو الواقع ،ولهذا ف�إن الفيل�سوف ال ينزل ،بل يعلم
النا�س ال�صعود �إىل املعرفة وطريقة التفكري».
وق� ��دم م�ل�ت�ق��ى ت�ع�ب�ير الأدب� � ��ي ،ج�ل���س��ة «احل� ��راك
ال�شعري الإماراتي من الت�أ�صيل �إىل االمتداد» مع
ال�شاعر عبداهلل الهدية ،كما ت�شارك ال�شاعر عادل
خزام والكاتب يو�سف �أبو لوز يف مناق�شة “املقالة
الأدبية” ،حيث �أكد خزام فيها �إن “املقالة الأدبية
ك��ر�ؤي��ة عند ال�صحف الأخ ��رى يف ال�غ��رب مث ً
ال،
حيث ميكن �أن ين�شر يومياً لل�شعراء مقطع �شعري
�صغري يف نهاية ال�صفحة ،قائ ً
ال“ :منذ �سنوات ال
تزال بع�ض ال�صحف تن�شر �أبيات �شعرية وت�ضعها
يف ال�صفحة الأخرية” .ومن جانبه ،قال الكاتب
يو�سف �أبولوز�« ،أ َّن الكتابة الأدبية �أي كان �شكلها،
مرهونة لتزاوجها الأبدي مع الورق واحلرب ،وال
ميكن للمقالة الأدبية والكتابة �أن تنتهيان ،ذلك
لأن الكتابة الأدبية تقوم على النرث يف جوهرها� ،أ�ساليب الكتابة
وترتبط بقوة فن النرث ،ال��ذي يلخ�ص �أو يكثف واف �ت �ت �ح��ت ف �ع��ال �ي��ات ال �ي��وم ال� �ث ��اين ،م��ع جل�سة

ل�ل��روائ�ي��ة رمي ال�ك�م��ايل وال�ك��ات�ب��ة �صاحلة عبيد
�أ�ضاءت على واقع وتطلعات الأدب الإماراتي ،بينما
قدم فهد املهري وماجد العلي من «مركز ترندز
للبحوث» �أ�ساليب الكتابة ال�سيا�سية ،ونظمت دار
الهدهد للن�شر جمموعة من اجلل�سات القرائية
وور�ش العمل التفاعلية.
كما �شهد جمهور امللتقى حفالت تواقيع كتب:
«ر��س��ائ��ل يف زم��ن خمتلف» ل�ن��ادي��ة ال�ن�ج��ار ونورة
اخل��وري ،و«الداينوراف» حل�صة املهريي ،و«لعبة
النجوم» لعفراء حممود ،و«ت��راب ال�سما» ل�سلمى
احلفيتي ،و«الأرم �ل��ة ال���س��وداء» ل�ضرار بالهول،
بالإ�ضافة �إىل �إ�صدارات جديدة لإميان الها�شمي
ومرمي الها�شمي.
وت���ض�م�ن��ت ال�ف�ع��ال�ي��ات ،ور� ��ش ع�م��ل ح ��ول مهارة
“كتابة ال�سيناريو والنقد الأدبي” ،والتي �شهدت
م�شاركة وا�سعة من اجلمهور واملهتمني مبجال
الكتابة ،بالإ�ضافة �إىل ور�شة حول ترميم و�صناعة
ال��ورق ،مب�شاركة �أك�ثر � 20شخ�صاً من �أ�صحاب
الهمم بهدف دعمهم و�إك�سابهم مهارات خمتلفة.

ثقافة ال�شارقة تطلق مهرجان اخلرطوم لل�شعر العربي مطلع دي�سمرب املقبل
ت�ست�ضيف العا�صمة ال�سودانية اخل��رط��وم خ�لال ال�ف�ترة م��ن 3 – 1
دي�سمرب امل�ق�ب��ل ال� ��دورة ال���س��اد��س��ة م��ن م�ه��رج��ان “اخلرطوم” لل�شعر
العربي الذي تنظمه دائ��رة الثقافة يف ال�شارقة مب�شاركة �أكرث من 24
�شاعراً و�شاعرة من ال�سودان ودول عربية عدة حتت رعاية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة.
وقال �سعادة عبداهلل بن حممد العوي�س رئي�س دائرة الثقافة يف ال�شارقة

�إن املهرجان ي�أتي تتويجاً لإجنازات بيت ال�شعر يف اخلرطوم خالل الأعوام
ال�سابقة التي حفلت بفعاليات ثقافية مميزة �شارك فيها مواهب �شابة
من خمتلف مناطق ال�سودان حيث كان البيت مي ّثل جانباً ثقافياً و�أدبياً
هاماً يف البالد م�شرياً �إىل �أن املهرجان �سيعك�س امل�شهد الثقايف ال�سوداين
املميز.
و�أ�ضاف العوي�س �أن مبادرة بيوت ال�شعر يف الوطن العربي التي يرعاها
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة تبث م�ساحة وا�سعة من الإبداع حيث رفد

بيت �شعر اخلرطوم ال�ساحة الثقافية واملكتبة العربية بنتاج �أدبي زاخر
قدّمها �أدباء على مدى �أعوام.
و�ستقام فعاليات اليوم الأول يف قاعة التعليم العايل بافتتاح معر�ض كتاب
مب�شاركة  10دور ن�شر ومعر�ض �آخر بعنوان “الت�صوير الفوتوغرايف”
الذي يو ّثق لن�شاط بيت ال�شعر منذ ت�أ�سي�سه ويتوا�صل املعر�ضان طوال
�أيام املهرجان يلي ذلك لوحة �شعرية ومو�سيقية ثم كلمة ر�سمية لكل من
بيت ال�شعر ودائرة الثقافة بال�شارقة ثم جل�سة �شعرية مب�شاركة عدد من

ال�شعراء من ال�سودان و م�صر و ال�سعودية و اليمن و تون�س .
ويف اليوم الثاين من املهرجان يقوم بيت ال�شعر بزيارة �إىل �أ�سرة ال�شاعر
الراحل حممد �سعيد العبا�سي تقديراً لدوره الريادي يف �إث��راء ال�ساحة
ال�شعرية والوطنية والإن�سانية يتخلل ذل��ك نقا�شات نقدية وقراءات
�شعرية من دواوين العبا�سي و يختتم اليوم بجل�سة �شعرية .
وتت�ضمن �أن�شطة اليوم الثالث ندوة (الهايكو العربي) يقدمها ال�شاعر
حيدر العبداهلل يعقبها قراءات �شعرية ملنت�سبي بيت ال�شعر.

ملاذا �سميت باملنيا؟ ..تعرف على ق�صة املقابر الأثرية مبنطقة بني ح�سن
بد�أت �أعمال املو�سم الثاين لرتميم
امل�ق�برت�ين  29و 33مبنطقة بني
ح�سن باملنيا ،ويقول الدكتور حممود
احل �� �ص��ري �أ� �س �ت��اذ الآث � ��ار امل�صرية
ب�ج��ام�ع��ة ال � ��وادي اجل��دي��د لبوابة
الأه��رام� ،إن حمافظة املنيا ت�ضم ما
يقرب من  39موقعا �أثريا.
وق��د ت�ط��ور ا��س��م امل�ن�ي��ا م��ن الكلمة
الهريوغليفية "منعت" mnat
وه��و اخ�ت���ص��ار ا��س��م م��ر��ض�ع��ة امللك
خوفو ثم تطور �إىل كلمة "موين"
 mniوالتي تعني املنزل �أو املقر،
والتي ا�شتق منها ا�سم املنيا احلايل.
وي� ��ؤك ��د احل �� �ص��ري �أن ق��ري��ة بني
ح�سن تقع جنوب حمافظة املنيا بـ
20كم ،وهي �إحدى القرى التابعة
لـمركز �أبو قرقا�ص.
وتعد مقابر بني ح�سن من �أهم �آثار

املنطقة والتي ترجع للدولة الو�سطى
وب��ال�ت�ح��دي��د ع�صر الأ� �س��رت�ين 11
و  ،12وع��دده��ا  39م�ق�برة و�أهم
ه��ذه املقابر هي “مقربة "خيتي"،
وم �ق�برة "باكت الثالث" ،ومقربة
"خنوم ح �ت��ب الثاين" ،ومقربة
"�أمنمحات" وه��ي املقابر الأربعة
ال �ك��ام �ـ �ل��ة مت ��ام� �اً وامل� �ع ��دة للزيارة
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل مقـابر �أخ ��رى مثل
مقربة نختي ،ومقربة رميو�شنتي،
وم �ق�ب�رة ن�ترخ�ن��ت وب�ع����ض املقابر
الأخ� ��رى غ�ير ال�ك��ام�ل��ة ،وبالن�سبة
املقابر غ�ير املكتملة تو�صلنا منها
�إىل م�ع��رف��ة ط��ري�ق��ة ن�ح��ت املقربة
ويعتقد البع�ض �أن ال�سبب يف �أن
هذه املقابر غري مكتملة هو طبيعة
اجلبل غري املنا�سبة ويعتقد �آخرون
�أن ال�سبب هو �أن �صاحب املقربة مل

يعد لديه الإمكانيات ليكملها.
وي �� �ض �ي��ف حم �م��ود احل �� �ص ��ري� ،أن
�أ� �ص �ح��اب ه ��ذه امل �ق��اب��ر ك��ان��وا حكام
�إقليم الوعل �أي “الغزال” ولي�سوا
م �ل��وك �اً �أو �أم� � ��راء وق ��د ك ��ان حكام
الأقاليم �أ�صحاب نفوذ حيث تزوجوا
من العائلة امللكية ومما يثبت ذلك
�أي �� �ض��ا ن �ظ��ام ال ��روع ��ة وال�ضخامة
والإم �ك��ان��ات ال�ت��ي ا��س�ت�خ��دم��وه��ا يف
بناء مقابرهم حيث كانت الطرازات
ال �ت��ي ب �ن��وا ب�ه��ا م�ق��اب��ره��م ط ��رازات
مقابر ملوك من حيث الإمكانيات ،
والدقة ،والروعة يف �إمتام العمل”.
وب �ن��وا �أي �� ً��ض��ا م �ق��اب��ره��م يف اجلبل
ل���س�ه��ول��ة ن �ح��ت امل �ق��اب��ر يف اجلبل
ول�سهولة الر�سم بها – املناظر كلها
مر�سومة ولي�ست منحوتة – تغطى
جدران املقربة بطبقة من املالط ثم

بدئ بر�سم مظاهر احلياة اليومية
م��ن ال ��زراع ��ة وال���ص�ن��اع��ة واحلياة
الدينية �أي تعترب مقابر بني ح�سن
ال كام ً
�سج ً
ال ي�سجل مظاهر احلياة
يف م�صر يف ع�صر الدولة الو�سطى،
ول �ق��د ��س�ك��ن الأق �ب ��اط ب�ب�ن��ي ح�سن
يف ع �� �ص��ر اال� �ض �ط �ه��اد ال ��روم ��اين
للم�سيحيني و�أق ��ام ��وا ب �ه��ا �إقامة
كاملة مم��ا �أدى �إىل ت��دم�ير بع�ض
املناظر املوجودة على اجلدران حيث
توجد بع�ض الكتابات القبطية على
اجل��دران ،ونالحظ من م�شاهدتنا
ملقابر بني ح�سن �أن��ه ي��وج��د ثالث
طرازات لت�صميم املقابر.
ومن خالل ما تقوم به وزارة الآثار
ج��اه��دة يف ترميم املن�ش�آت الأثرية
وال �� �س �ي��اح �ي��ة مت ال� �ب ��دء يف �أعمال
امل��و��س��م ال �ث��اين ل�ترم�ي��م املقربتني

رق��م  29و 33مبنطقة بني ح�سن
مب�ح��اف�ظ��ة امل �ن �ي��ا ،ح�ي��ث ب ��د�أ فريق
عمل م��ن م��رمم��ي و�أث��ري��ي املجل�س
الأع �ل ��ى ل ل��آث ��ار يف �أع �م ��ال ترميم
امل �ق�ب�رت�ي�ن ،ح �ي��ث � �ص��رح الدكتور
م���ص�ط�ف��ى وزي� � ��ري الأم� �ي��ن العام
للمجل�س الأعلى للآثار� ،أن �أعمال
ت��رم�ي��م ه��ات�ين امل�ق�برت�ين ي ��أت��ي فى
�إط ��ار خ�ط��ة ال� ��وزارة للحفاظ على
ت ��راث م���ص��ر احل �� �ض��اري والثقايف،
يرا �إىل �أن منطقة بني ح�سن
م���ش� ً
على وج��ه التحديد حتظى ب�أهمية
�أثرية وتاريخية كبرية حيث ت�ضم
جم�م��وع��ة م��ن امل�ق��اب��ر امل�ه�م��ة التي
تزخر بالعديد م��ن مناظر احلياة
ال �ي��وم �ي��ة ع �ن��د امل� ��� �ص ��ري القدمي
وك ��ذل ��ك م �ن��اظ��ر احل� �ي ��اة الدينية
وال�ت��ي تعد مبثابة �سجال مرجعيا

حل� �ي ��اة امل �� �ص ��ري ال� �ق ��دمي يف تلك
ال�ف�ترة التاريخية .و�أن املقربتني
رقم  29و 33تعودان لع�صر الأ�سرة
احلادية ع�شرة من الدول الو�سطي.
وق��د مت ال�ب��دء يف �أع�م��ال ترميمها
يف امل ��و�� �س ��م الأول يف -2021
 2022و�شملت �أع�م��ال الت�سجيل
ال� �ف ��وت ��وغ ��رايف حل ��ال ��ة املقربتني
بالداخل واخل��ارج قبل وبعد و�أثناء
ع�م�ل�ي��ة ال�ت�رم �ي��م ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
�أعمال التنظيف اليدوي وامليكانيكي
لإزال� ��ة الإت �� �س��اخ��ات م��ن اجل� ��دران،
و�أعمال التنظيف الكيميائي لإزالة
وا� �س �ت �خ�لا���ص الأم� �ل ��اح ،ومرحلة
العزل والتقوية للطبقات ،م�شريا
�إىل �أن ��ه ا�ستكماال لأع �م��ال املو�سم
الأول ف �ق��د ب � ��د�أ ف��ري��ق ال �ع �م��ل يف
�أع�م��ال املو�سم الثاين من الرتميم

وال �ت �ط��وي��ر ل�لان �ت �ه��اء مت ��ام� �اً من والزراعة �إىل جانب مناظر ممار�سة
�أع �م��ال ال�ت�ن�ظ�ي��ف وال �ع��زل متهيدا الريا�ضة "امل�صارعة" بالإ�ضافة �إىل
الف �ت �ت��اح �ه �م��ا وو� �ض �ع �ه �م��ا �ضمن امل�ن��اظ��ر ال��دي�ن�ي��ة م�ث��ل رح�ل��ة احلج
امل �ق��ا� �ص��د ال �� �س �ي��اح �ي��ة ال �ت��ي ميكن لأبيدو�س و�صاحب املقربة و�أمامه
زي��ارت �ه��ا مبحافظة امل�ن�ي��ا .وهاتني مائدة القرابني ،كما حتتوي حجرة
املقربتني حتمالن عدد من املناظر ال��دف��ن ب��امل �ق�برة  33ع�ل��ى نقو�ش
الرائعة من احلياة اليومية وبع�ض ج �ن��ائ��زي��ة ه��ام��ة مت �ث��ل �أج � ��زاء من
احل��رف كال�صيد ال�برى والبحرى ن�صو�ص التوابيت ومتون الأهرام.
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يعي�ش الفنان اللبناين جورج خباز مرحلة ذهبية يف زمن التلفزيون واملن�صات يف ظل توقف
كر�س نف�سه له طوال الأعوام املا�ضية.
امل�سرح الذي ّ
خباز الذي �س ُيعر�ض له قريب ًا م�سل�سل (براندو ال�شرق) على �إحدى املن�صات� ،سيطلّ يف
املو�سم الرم�ضاين  2023يف م�سل�سل تلفزيوين من بطولته �إىل جانب عابد فهد وكاري�س
ب�شار ،الفت ًا يف هذا احلوار �إىل �أنه وافق على ت�صوير فيلم �أوروبي �س ُيبا�شر به قريب ًا.
وفيما حتدث عن م�شروع م�صري  -لبناين م�شرتك ،مل يحدد موقفه النهائي منه� ،إال �أنه مل
ينكر �أنه دغدغ م�شاعره.
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�س�أ�شارك بفيلم �أوروبي �س�أبا�شر ت�صويره قريب ًا

جورج خباز� :أ�شرتط �أن �أكون �صاحب
الر�ؤية املكتملة لأي عمل �أ�شارك فيه
• ما �أبرز �شروطك للم�شاركة يف فيلم �سينمائي �أو م�سل�سل تلفزيوين ،خ�صو�صاً
�أنك يف م�سرحك حتر�ص على حمل م�س�ؤولية عملك كتابة ون�صاً و�إخراجاً؟
 �أو ًال الن�ص� ،سواء كنتُ �أن��ا الكاتب �أو ك��ان من كتابة �شخ�ص غريي.ثانياً ،طبيعة ال��دور وما الذي ميكن �أن ي�ضيفه �إ ّ
يل و�أن �أ�ضيفه
�أنا �إليه ،وما الذي ي�ضيفه ب�شكل عام �إىل املكتبة ال�سينمائية
والعربية.
كما يه ّمني الإن �ت��اج وامل�م�ث�ل��ون امل ُ�� �ش��ا ِرك��ون يف العمل
وامل ُ��خْ �رِج ال��ذي ي�ق��وم برتجمة ال��ر�ؤي��ة .ناهيك عن
�أنني �أدقق بالتفا�صيل لأنها ت�ساعدين للقيام بتحليل
وترجمة ال�شخ�صية على �أكمل وجه.
• وه��ل هناك �أعمال �شاركتَ فيها ولكنها خيبتْ
�آمالك؟
 يف ب��داي��ة عملي يف التلفزيون ك��ان يه ّمني حبالظهور ،ول��ذل��ك �شاركتُ يف الكثري م��ن الأعمال
كي �أكت�سب اخلربة و�أ�صبح م�شهوراً وكي يتع ّرف
ال�ن��ا���س ع �ل� ّ�ي وع �ل��ى م��واه �ب��ي .ويف ت�ل��ك املرحلة
علي .ولكنني ال �أ�شعر
كنتُ �أقبل بكل ما ُيعر�ض ّ
بالندم جتاه �أي عمل �شاركت به حتى لو كان �أقل
م�ستوى من غريه لأنني اكت�سبتُ بف�ضله خربة
معينة.
• وهل كتابة الن�ص هي من �أبرز �شروطك يف
�أي عمل ت�شارك فيه؟
 بل �أ�شرتط �أن �أكون �صاحب الر�ؤية املكتملةللعمل م��ن الأل ��ف �إىل ال �ي��اء ،و�أن ت�ك��ون هوية
العمل وا�ضحة ،والإنتاج الئقاً بامل�ضمون لأنني
�أكتبه (من كل قلبي) ،كما �أحر�ص على �أن �أخلق
دوراً يل لأنني �أتخيل نف�سي كممثل عند كتابة �أي
عمل.
• وهل تعي�ش قلق الفنان؟
 طبعاً ،ولكن القلق هو حليف وعد ّو يف الوقت نف�سه.هو عدو على ال�صعيد ال�شخ�صي لأن��ه ي�أكل من الفنان
وم��ن �صحته وم��ن حياته اليومية واالج�ت�م��اع�ي��ة ،ولكنه

ي�سرا اللوزي:
هذه ن�صيحتي
لكل �أم عندها
طفل من
�ضعاف ال�سمع
حت��دث��ت الفنانة ي�سرا ال �ل��وزى ،ع��ن �أح ��دث �أع�م��ال�ه��ا خالل
لقائها مع تلفزيون "اليوم ال�سابع" من مهرجان القاهرة
ال�سينمائى ،وقالت ي�سرا" :ل�سه خمل�صة ت�صوير فيلم جروب
املاميز مع الفنانة روبى و�إخراج عمرو �صالح وكانت جتربة
حلوة ج �دًا الن بقاىل �سنة م�صورت�ش فيلم لأن��ى كانت
واخ��ده فرتة �إج��ازة ال�سنة اللى فاتت ،وكمان عندى
فيلم "ليلة العيد" �إن ��ش��اء اهلل ي�ن��زل قريب،
وبالن�سبة مل�سل�سالت رم�ضان ب�ستعد مل�سل�سلني
"املداح  "3و"جميلة" وال�شخ�صيتني بعاد عن
بع�ض".كما وجهت ي�سرا ال�ل��وزى ،ن�صيحة
لكل �أ� �س��رة لديها طفل يعانى م��ن �ضعاف
ال�سمع ،قائلة" :بحب �أقول لأى �أم و�أب ولكل
الأ�سرة ميك�سفو�ش منه ويكونوا فخورين
ب ��ه وم �� �ص��دق�ين يف ق ��درات ��ه ون �ق��ف ق ��دام
النا�س وندافع عنهم و�أنهم هيبقوا كوي�سني،
ون�شرح للنا�س اللى حوالينا حاالتهم و بحب
�أ�ساعد و�أوعى كمان الأطفال �إزاى يتعاملوا مع
�أ�صحابهم املختلفني".

حليفه �أي�ضاً كونه املحفز الأك�بر ال��ذي يجعله ال يعي�ش �شعور االكتفاء بنجاح معينّ  ،بل يدفعه �إىل
ال�سعي وراء �أعمال �أخرى جديدة كي يعطي �أكرث.
ًّ
• ُيعرف عنك حبك الكبري لل�سينما ،فما الذي يجعلك ُم ِقال ب�أفالمك؟
 ب�صراحة،تلقيتُ الكثري من العرو�ض ال�سينمائية ومل �أت��ردد بقول ك�ّلأاّ �أك�ثر مما قلتُ نعم .العرو�ض كانت
�سينمائية وتلفزيونية ومن لبنان و�سورية وم�صر ،خ�صو�صاً بعد فيلم (�أ�صحاب وال �أعز) ،ولكنني ُمق ِّل
و�أختار (ع الطبلية) كما يقال.
ولكنني قبلتُ بامل�شاركة بفيلم �أوروبي �س�أبا�شر ت�صويره قريباً.
• زرتَ م�صر �أخرياً ،فهل من م�شاريع فنية جديدة يف م�صر؟
علي يف م�صر م�شروع دغدغ م�شاعري ،لكنني مرت ٍّو من حتديد موقفي منه بانتظار االنتهاء
 عُر�ض ًّ
من كتابة الن�ص كامال وت�سليمي الن�سخة الأخرية منه و�س�أحتدث عنه عندما يتم االتفاق النهائي .كما
�س�أ�شارك مع عابد فهد وكاري�س ب�شار يف م�سل�سل من  30حلقة �س ُيعر�ض يف رم�ضان املقبل� .أما م�سل�سل
(براندو ال�شرق) ،ف�س ُيعر�ض قريباً.
• وهل �سوف تتكلم باللهجة بامل�صرية يف هذا العمل؟
 بل باللهجة اللبنانية.• وهل ن�ستنتج �أن هذا العمل هو من نوع الأعمال امل�شرتكة؟
 نعم ،هو م�صري لبناين م�شرتك ،ولكن م�شاركة فنانني من جن�سيات عدة فيه لي�ست مفت َعلة علىربرة جداً.
الإطالق ،بل هي م َّ

جيهان خليل جت�سد �شخ�صية فتاة �شعبية
فى م�سل�سل "حرب نف�سية" مع �أروى جودة
جت�سد الفنان جيهان خليل �ضمن �أح��داث م�سل�سل "حرب نف�سية" حار�س عقار يعي�ش حياة روتينية يف فيال قدمية منذ �ستينات القرن
�شخ�صية �شهد فتاة �شعبية ،ويحمل ع��ددًا من املفاج�آت ،ومن املقرر املا�ضي ،لت�صبح الفيال عامله اخل��ا���ص ،ولكن يك�سر ا�ستقراره �شاب
عر�ضه خالل ال�شهر املقبل ،وهو بطولة كل من �أروى جودة ،م�صطفى يريد اقتحام م�ساحته اخلا�صة ،ليجد حار�س العقار املُ�سن نف�سه يف
دروي�ش� ،أ�شرف زكى،
مواجهة مل يتوقعها يعيد فيها اكت�شاف ذاته من جديد.
ع���ص��ام ال���س�ق��ا ،ح�سناء �سيف ال��دي��ن ،ن��دى ع���ص��ام ،وع ��دد �آخ ��ر من
الفنانني وت�أليف �أمين ال�شايب و�إخراج �أحمد �شفيق ،وجت�سد �أروى
�ضمن �أح��داث امل�سل�سل دور �سيدة متزوجة من �ضابط �شرطة
ويواجهان العديد من املواقف فى �إطار �سيكو دراما.
و�أك ��دت م ��ؤخ � ًرا الفنانة جيهان خليل خ�لال لقائها مع
تليفزيون ال�ي��وم ال�سابع �أن�ه��ا مت�شوقه حل�صول فيلم
" 19ب" على جوائز يف مهرجان القاهرة ال�سينمائى
وهو الفيلم الوحيد امل�صرى امل�شارك باملهرجان .
و�أ��ض��اف��ت فريق عمل الفيلم مهم منهم املخرج
�أحمد عبداهلل ال��ذى �شارك �سابقة ب�أفالمه يف
عدة مهرجانات وح�صلت على جوائز.
ي��ذك��ر �أن فيلم " 19ب" ت��دور �أح��داث��ه حول
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طبيب يك�شف طريقة ب�سيطة ملنع زيادة الوزن
�أعلن الدكتور �إيفان �أليمينكو �أخ�صائي عالج ا�ضطرابات
الأك��ل� ،أن ال��وزن الزائد يرتاكم ب�سبب "ال�شهية حتت
الق�شرية" ،ويقرتح طريقة لتجنب ذلك.
وي�شري الأخ�صائي ،يف حديث لراديو "�سبوتنيك"� ،إىل
�أن �أحد �أ�سباب ا�ضطراب ال�سلوك الغذائي ،هو انخفا�ض
ال�شعور بالعط�ش ،ال��ذي يظهر ع��ادة ل��دى الأ�شخا�ص
الذين يعانون من الوزن الزائد ،حيث بدال من ال�شعور
بالعط�ش ي�شعرون باجلوع.
وي�ق��ول" ،قد ال ي�شعر الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعانون من
زيادة الوزن ومن ا�ضطرابات الأكل بالعط�ش .فبد ًال من

الرغبة يف �شرب امل��اء ،ميكن �أن تظهر عندهم رغبة يف
تناول �شيء ما .وعندما يبد�أ ال�شخ�ص يف �إخماد اجلوع
بد ًال من �إخماد العط�ش ،ف�إن وزنه �سيزداد �أكرث".
ووفقا له ،لكي ال ي��زداد ال��وزن ب�سبب هذا اال�ضطراب،
يجب �شرب كمية حمددة من ال�سوائل يوميا.
وي �ق��ول" ،من امل�ه��م االل �ت��زام بنظام ال���ش��رب م��ن �أجل
تخفي�ض ت�أثري ما ي�سمى بال�شهية حتت الق�شرية ،التي
تظهر ب��دال من العط�ش .و�أف�ضل �شيء هو �شرب 30
ملليغراما لكل كيلوغرام من وزن اجل�سم ،لكبح الرغبة
بتناول �شيء ما وبالتايل زيادة الوزن".

ما ت�أثري القهوة على �صحة الدماغ؟
تعد الفوائد ال�صحية للقهوة مو�ضوعا مثريا للجدل هذه الأيام ،ويتحدث
البع�ض ع��ن كونها �صحية مت��ام��ا ،بينما يقول �آخ ��رون �أن هناك عواقب
�صحية يجب البحث عنها ،فما حقيقة �أثر القهوة؟
�أ�شار بع�ض �أخ�صائيو التغذية �إىل �أن القهوة لها فوائد كثرية ولها بع�ض
الت�أثريات اجلانبية على �صحة بع�ض الأ�شخا�ص تبعا للكمية والنوع:

فوائد الكرنب
ق� � ��ال ع� �ل� �م ��اء �إن� �ه ��م
اكت�شفوا �أ�سباب قدرة
بع�ض النباتات ،مثل
الكرنب والربوكلي،
ع �ل ��ى ت �ق �ل �ي��ل خطر
الإ� � �ص� ��اب� ��ة مبر�ض
�سرطان الأمعاء.
وتو�صل العلماء �إىل
�أن هذه اخل�ضراوات
م� � � � � � ��ن ف� � ��� � �ص� � �ي� � �ل � ��ة
ال���ص�ل�ي�ب�ي��ات مفيدة
بالن�سبة للأمعاء بدون �شك ،لكن تف�سري ذلك مازال غري وا�ضح.
وخل�ص فريق العلماء التابع ملعهد فران�سي�س كريك �إىل �أن ثمة مواد م�ضادة
لل�سرطان ُتنتج �أثناء ه�ضم اخل�ضراوات.
وقال معهد بحوث مكافحة ال�سرطان يف بريطانيا �إنه توجد �أ�سباب كثرية
تدعو �إىل تناول املزيد من اخل�ضراوات.
ورك��زت الدرا�سة على كيفية تغيري اخل�ضراوات جدار الأمعاء ،وذلك من
خالل اال�ستعانة بتجارب على الفئران و�أمعاء م�صغرة تنمو يف املخترب.

قد يعيق النوم
ي�شري �أخ�ضائي التغذية تري�ستي بي�ست �إىل �أن �شرب القهوة يف �أي وقت من
اليوم ،قد يعيق النوم ليال ،ب�سبب ت�أثري القهوة على الدماغ.
يقول بي�ست� :إحدى الطرق الأ�سا�سية التي ت�ؤثر بها القهوة على الدماغ
هي تفاعلها مع الناقل الع�صبي الأدينوزين ،يلعب هذا الناقل الع�صبي
دورا يف تعزيز النوم لأن��ه يرتاكم على م��دار اليوم ،ومع ذلك فهو م�شابه
يف الرتكيب اجلزيئي للكافيني ،مما يعني �أنه يتناف�س مع الكافيني على
مواقع امل�ستقبالت يف ال��دم��اغ ،ويفوز الكافيني وي�سبب ت��أث�يرا مثبطا لـ
الأدينوزين".
وفقًا لـ بي�ست ":هذا �سبب كبري لعدم متكن الكثري من النا�س من النوم �أو
قلة النوم عندما ي�شربون القهوة يف وقت معني من اليوم".
و ي�ضيف بي�ست":ب�صرف النظر عن احتمال تعطيل نومك ،فقد ُوجد �أن
للقهوة ت�أثري �إيجابي على �صحة عقلك و�إدراكك".
يقول بي�ست�" :إن الت�أثري املفيد للقهوة على الدماغ هو قدرتها على حت�سني
وظائف املخ والوظائف املعرفية ،يعزز الكافيني �إطالق النواقل الع�صبية
املفيدة مبا يف ذلك الدوبامني وال�سريوتونني والنورادرينالني ،وهذا ي�ؤدي
�إىل حت�سني وقت رد الفعل واملزاج والفهم ،وامتداد االنتباه".
بينما ثبت بالت�أكيد �أن للكافيني ت�أثريات معرفية �إيجابية يتم �إجراء املزيد
م��ن الأب�ح��اث حاليا ح��ول �إمكانية �أن ت��أت��ي بع�ض ه��ذه الفوائد املعرفية
�أي�ضا من القهوة منزوعة الكافيني ،مما يعني �أن م�ضادات الأك�سدة يف هذا
امل�شروب قد تلعب دورا كبريا �أي�ضا.

ما هي وظائف الطحال ؟ واين يوجد ؟
 الطحال يوجد حتت احلجاب احلاجز مبا�شرة يف اجلانب االي�سرومن ال�صعب ت�صنيفه وحتديد �صفاته الن وظائفه متعددة ومتنوعة
ومتعلقة بالكبد والدم والدورة الدموية واهم وظائفه هي تلك التي
تت�صل بالدم وان��ه خ��زان خلاليا ال��دم االحمر ويلعب دورا كبريا يف
الدفاع �ضد عنا�صر العدوي وااللتهابات و�شتي االم��را���ض ،وي�ساعد
الطحال يف تكوين خ�لاي��ا ال��دم االح�م��ر وي�ق��وم بتدمري اجل�سيمات
احلمراء املتك�سرة حمررا بذلك البيلريوبني واحلديد.

كيف كان اول �شكل من ا�شكال الكتابة ؟

 اول ا�شكال الكتابة كانت عبارة عن ر�سومات اي كتابة م�صورة ،فقدكان القدماء ير�سمون كتابتهم على الواح من الطني وعلى اجلدران
واول �صور حقيقية للورق كانت ورق الربدي ،بعدها ا�ستخدم الرومان
واليونانيون فر�شاة رفيعة من �شعر ذيول احليوانات يف الكتابة وكان
العرب قدميا ي�ستخدمون ري�ش الطيور يف الكتابة .

عار�ضة الأزياء كارولني موريف لدى و�صولها حل�ضور حفل توزيع جوائز املو�ضة لعام  2022من جمل�س م�صممي
الأزياء يف �أمريكا بوالية نيويورك .ا ف ب

م�ضادات الأك�سدة يف القهوة تفيد �صحة الدماغ
يقول مورجن كلري":القهوة ب�شكل طبيعي مليئة مب�ضادات الأك�سدة القوية
املعروفة ب�أنها ت�ساعد يف �صحة الدماغ ،متنع م�ضادات الأك�سدة و�أكرث من
مائة مادة ن�شطة بيولوجيا يف القهوة تلف الأوعية وال�شرايني ،وبالتايل قد
ت�ساعد يف تروية الدم (القوة ال�صحية التي مير بها الدم يف جميع �أنحاء
اجل�سم) ،مما يعني تدفق الدم ال�صحي �إىل الدماغ".
ي�ضيف كلري ":القهوة قد تكون مفيدة �أي�ضا يف الطرق الوقائية ،م�ضادات
الأك�سدة املوجودة يف القهوة حتارب �أي�ضا اجلذور احلرة (�أي ال�ضرر) الذي
ي�صيب خاليا اجل�سم ،مما قد يوفر ت�أثريا وقائيا �ضد �أمرا�ض الدماغ".
و يتابع كلري":بالن�سبة للجزء الأكرب ميكن للقهوة �أن تلعب دورا �إيجابيا
يف �صحة دماغك ،ومع ذلك �ستت�أثر هذه الفوائد بكيفية �شربك للقهوة ،لذا
�ضع يف اعتبارك مقدار الكرمي وال�سكر امل�ضاف الذي ت�ستخدمه".

• هل تعلم �أن �أول من و�ضع �صورة على العملة هو الإ�سكندر املقدوين
• هل تعلم �أن نابليون بونابرت كان يق�ضي وقت فراغه يف حل الألغاز
• هل تعلم ان القد�س احتلت على مدى التاريخ  24مرة
• هل تعلم �أن اقدم ج�سر يف العامل يعود تاريخه �إىل  850ق م و يقع يف تركيا و هو عبارة عن ج�سر
حجري فوق نهر ملي�س يف تركيا
• هل تعلم �أن مطار بروتدام بهولندا يقع يف منطقة تنخف�ض عن م�ستوى �سطح البحر مبقدار 4.5
مرت
• هل تعلم �أن �أقرب جنم �إىل الأر�ض هي ال�شم�س و تبعد حوايل  93مليون ميل
• هل تعلم �أن �أطول الأنهار يف العامل هو نهر النيل و طوله  40157ميال يليه نهر الأمزون فنهر
امل�سي�سبي
• هل تعلم �أن �أكرب حميطات العامل هو املحيط الهادي و م�ساحته  64مليون مي ً
ال و �أكرب عمق فيه
 36201قدماً
• هل تعلم �أن رمال ال�صحراء تخفي حتتها خزانات مياه جوفية �ضخمة
• هل تعلم �أن غ�صن الزيتون يرمز �إىل ال�سالم  ،ويكرث �شجر الزيتون يف بالد حو�ض البحر املتو�سط ،
و�أن �شجر الزيتون تعمر � 200سنة
• هل تعلم �أن طول �أطول ذيل ف�ستان زفاف يف العامل هو  80مرتا  .وقد �إرتدته �إحدى املمثالت يف
�أحدالأفالم الأجنبية
• هل تعلم �أن ال�صينيون هم الذين �إخرتعوا البو�صلة  ،ونقلوها بعد ذلك �إىل البحارة العرب  ،الذين
كانوا يجوبون �شمال املحيط الأطل�سي وق��د ق��ام �أه��ل البندوقية بجلب البو�صلة بعد �أ�سفارهم التجارية
�إىل بالد امل�شرق

احلطاب
حمل احلطاب ف�أ�سه وبلطته وذهب �إىل الغابة يحتطب وقد �صحب معه �أبنه لأول مرة ودخل احلطاب الغابة
و�أخذ يتجول فيها وينظر ،اال�شجار املختلفة منها ال�صغري والكبري وال�ضخم لكنه مل يقطع �شيئا ف�س�أله ابنه
هناك �شجرة كبرية هنا ملاذا ال تقطعها يا �أبي؟ فقال� :إنها �شجرة مثمرة يا بني وهذا مو�سمها وبعد حوايل
�شهرين موعد ثمارها فحرام علي قطعها ..لقد كنت �أحمل اليك التوت منها ..وتركها وتقدم لالمام قليال
 ،و�أخذ يحتطب بع�ض االغ�صان اجلافة وجذع �شجرة مك�سور بفعل �شيخوخته ،فجاء االبن اليه وقال :تعال
وانظر يا �أبي هذه �شجرة جميلة عري�ضة وخ�شبها جيد �أقطعها.
فنظر اليه احلطاب وقال :انها �شجرة �شابة �ستعطينا يف امل�ستقبل اخلري الكثري� ،أتركها ت�أخذ دورتها يف احلياة.
ثم �أ�شار ابنه على �شجرة اخرى وقال :اذن �أقطع هذه .فدار احلطاب حولها وقال� :أحب هذه ال�شجرة و�أحب
ان �أجل�س يف جذعها الذي ي�شبه الكوخ ال�صغري ،فكنت احتمي فيها من املطر ،واتناول من جذعها مادة �صمغية
�أتاجر فيها ،ف�أتركها فت�سعيد ن�شاطها..
رد االب��ن :يا �أب��ي �أح�ترت معك ..هيا ه��ذه ال�شجرة املتينة �سنك�سب من ورائها الكثري .فقال احلطاب  :بل
�سنخ�سر الكثري فهذه تثمر النبق الذي حتبه .فقال الولد :اذن ال خ�شب اليوم .فقال االب� :سنجد حاجتنا ،ال
تقلق ،ان عملنا هذا يتطلب الرحمة وال�صرب ،ميكننا البحث داخل هذه الغابة الكبرية عن اال�شجار ال�ساقطة
واجلذوع املك�سورة وغريها ،لكن دعنا ال نخ�سر ا�شجارا مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرينا اي�ضا  ،فهناك من
يعتمد على ثمار الغابة يف معي�شته و�إن �أنت اتخذت هذا املبد�أ يف حياتك ان تعطي كل �شيء حي حقه يف ان يحيا،
ف�سيبارك اهلل فيه ومينحك الرزق من عنده ،ولتفعل ما عليك و�أترك هلل يفعل ما ي�شاء.

