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ما اأ�سباب الإم�ساك لدى كبار ال�سن؟
قال جملة "�سنيورين راتغيرب" اإن اأ�سباب اإم�ساك كبار ال�سن، تتمثل 
الألياف  ونق�ص  ال�سوائل يف اجل�سم،  ونق�ص  الأمعاء،  يف بطء حركة 

الغذائية.
اأدوي���ة معينة  تعاطي  ب�سبب  يكون  ق��د  اأن��ه  الأمل��ان��ي��ة  املجلة  واأ���س��اف��ت 
مثل الأدوية النف�سية ومكمالت احلديد. واأنه قد ي�سري اإىل الإ�سابة 

مبر�ص مثل الرجت، والبوا�سري، واأورام القولون.
وملواجهته يجب �سرب ال�سوائل بكمية كافية واملواظبة على الريا�سة 

مثل امل�سي وركوب الدراجات الهوائية لتن�سيط حركة الأمعاء.
كما يجب تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية مثل اخل�سروات 
والفواكه ومنتجات احلبوب الكاملة وكذلك منتجات الألبان املخمرة 
مثل م�سل اللنب والكفري، والأع�ساب والتوابل التي تعمل على حتفيز 

اله�سم مثل الكزبرة، واليان�سون، وال�سمر، والكراوية.

�سغط الدم احلملي م�ؤ�سر 
على خطر اأمرا�ض القلب

�سغط  ارت��ف��اع  من  عانني  الالتي  الن�ساء  اأن  جديدة  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 
%63 لالإ�سابة  بن�سبة  اأثناء احلمل، يتعر�سن خلطر متزايد  الدم 

باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية يف وقت لحق من احلياة.
لأمرا�ص  الأم��ري��ك��ي��ة  الكلية  جملة  ن�سرتها  ال��ت��ي  النتائج  وبح�سب 
القلب، ترتبط هذه املخاطر التي تهدد القلب مب�ساعفات حتدث بعد 

احلمل، هي: ارتفاع الكول�سرتول، وال�سغط، وال�سكري، وال�سمنة.
يف  وال��رئ��ة  للقلب  الوطني  املعهد  يف  اأج��ري��ت  التي  ال��درا���س��ة  وتعترب 
على  املخاطر  ب��ني  للعالقة  �سموًل  ال��درا���س��ات  اأك���ر  م��ن  مرييالند 
اأكر  القلب وارتفاع �سغط الدم احلملي، حيث اعتمدت على بيانات 

من 60 األف امراأة.
من  الدرا�سة  على  امل�سرفة  �ستيوارت  جينيفر  الربوفي�سور  وقالت   
والكلية  الأمريكية  القلب  جمعية  ت��درك  "بينما  ه��ارف��ارد:  جامعة 
الأمريكية لأمرا�ص القلب هذه احلالت على اأنها عوامل خطر على 
القلب والأوعية الدموية، افتقرت الن�ساء اإىل توجيه وا�سح ب�ساأن ما 
يجب القيام به يف ال�سنوات الفا�سلة بني احلمل الذي ي�سهد ارتفاع 

�سغط الدم وظهور اأمرا�ص القلب والأوعية الدموية".
جمالت،   4 وم��راق��ب��ة  املبكر  الفح�ص  اأن  ال��درا���س��ة  نتائج  واأظ��ه��رت 
هي: �سغط الدم، وم�ستوى الكول�سرتول، واجللوكوز، والوزن، ميكن 
بعد  الن�ساء  بني  امل�ستقبلية  القلب  م�ساكل  تطور  متنع  اأو  توؤخر  اأن 

احلمل.

احمرار الب�سرة امل�ستمر..
ماذا يعني

عدة  اأ�سباب  امل�ستمر  الب�سرة  لحمرار  اأن  �ستايل"  "اإن  جملة  اأوردت 
تتمثل يف تو�سع الأوعية الدموية بفعل بع�ص العوامل مثل التدخني 
وتقلبات  النف�سي  والتوتر  البنف�سجية  ف��وق  والأ�سعة  اخلمر  و�سرب 

درجة احلرارة وال�سطرابات الهرمونية.
اإىل  اأو  بالب�سرة،  اخلاطئة  العناية  اإىل  ي�سري  قد  اأنه  املجلة  واأ�سافت 
الإ�سابة مبر�ص جلدي مثل احل�سا�سية، اأو الوردية اأو التهاب اجللد 

الع�سبي، الإكزميا ،اأو حب ال�سباب.
مثل  ملعاجلته  الطبيعية  العالجات  من  الكثري  اإىل  اللجوء  وميكن 
الع�سل الأبي�ص الع�سوي  اأو  و�سع الألوفريا على موا�سع الحمرار، 

اأو �ساي البابوجن.
ومن ناحية اأخرى ميكن اإخفاء موا�سع الحمرار با�ستخدام كون�سيلر 

بلون اأخ�سر يعمل على اإخفاء الأحمر.
ويجب ا�ست�سارة الطبيب ملعرفة ال�سبب والعالج املنا�سب عند اكت�ساف 

مر�ص جلدي.
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كم مرة ي�ساب ال�سخ�ض 
بطفرات ك�رونا؟

مع ا�ستمرار انت�سار متحّور اأوميكرون واإ�سابة البع�ص بطفراته اأكر من 
مرة، جتدد ال�سوؤال: ما املدة التي ُيرّجح اأن تظل فيها احلماية من الإ�سابة 

بعدوى كوفيد19- مرة اأخرى؟
يتفق الباحثون حتى الآن على اأن الإ�سابة بكورونا ل توفر املناعة املعقمة 
التي توفرها الإ�سابة بكثري من الفريو�سات الأخرى، لكن العدوى الأوىل 
تقلل من خطر الإ�سابة باملر�ص مرة ثانية بن�سبة ت�سل اإىل %85، وفقاً 

لدرا�سة اأمريكية كبرية.
"نيو �ساينت�ست"، تعادل الإ�سابة مرة واحدة مبتحّور دلتا  وبح�سب موقع 
ت�ستمر  وال��ت��ي  كوفيد19-،  ل��ق��اح  م��ن  جرعتني  امللقحني  لغري  بالن�سبة 

مفعولها 9 اأ�سهر تقريباً.
لكن يف ظل وجود عدة طفرات ملتغري اأوميكرون الذي يعترب اأكر متغريات 
كورونا قدرة على النت�سار، زادت احتمالية الإ�سابة مرة ثانية به 16 �سعفاً 

مقارنة بدلتا، بح�سب مكتب الإح�ساء الوطني الربيطاين.
وبح�سب البيانات الربيطانية ملو�سم ال�ستاء املا�سي، عندما كان اأوميكرون 
مهيمناً لعدة اأ�سابيع، تبني اأن الفرتة الفا�سلة بني حالت الإ�سابة بالعدوى 
تراوحت من 90 اإىل 650 يوماً، مبتو�سط 343 يوماً، اأو ما يقرب من 

عام واحد.
 BA.2 و   BA.1 اأوميكرون  من  الفرعية  املتغريات  اندماج  ب�سبب  لكن 
�ستاتينز  را�سمو�سن من معهد  الباحث مورتن  ر�سد  البع�ص،  بع�سهما  يف 
�سريوم يف كوبنهاغن بالدمنارك وزمالوؤه اإ�سابة 47 �سخ�ساً بكال النوعني 

بفوا�سل زمنية ترتاوح من 20 اإىل 60 يوماً فقط.

ف�ائد متارين البيالت�ض
مت��اري��ن ال��ب��ي��الت�����ص، ه��ي ح��رك��ات قليلة 
الع�سالت  وت��ق��وي��ة  للتحمل  ال�����س��دم��ات 
وامل���رون���ة، وت��رك��ز ع��ل��ى ع�����س��الت البطن 

واأ�سفل الظهر والوركني والفخذين.
رغ���م الع��ت��ق��اد ال�����س��ائ��ع اأن��ه��ا ت��رك��ز على 
مناطق البطن واأ�سفل الظهر والفخذين، 
اإل اأن هذه التمارين تفيد اجل�سم باأكمله، 
والتنف�ص،  احلركة  بني  ان�سجام  خلق  مع 
الناجم  الذهني  ال�سرتخاء  اإىل  اإ�سافة 
لأدائه  التمرين  يف  الكبري  الرتكيز  ع��ن 
ا�سم  وي��ع��ود  �سحيحة.  وب��ط��ري��ق��ة  ب��دق��ة 
اإىل مبتكرها جوزيف  البيالت�ص  متارين 
ويقال  الأمل��������اين،  ب��ي��الت�����ص  ه���وب���رت���و����ص 
مولعاً  ك��ان  لكنه  مري�ساً  طفاًل  ك��ان  اإن��ه 
ب��درا���س��ة اجل�����س��م ال��ب�����س��ري. وط����ور هذا 
العامل طريقة البيالت�ص، وقال عنها اإنه 
بعد ع�سر �ساعات �سي�سعر املتدرب بالفرق، 
وبعد  الفرق،  �سيالحظ  �ساعة   20 وبعد 
جديد.  ج�سد  لديه  �سيكون  �ساعة   30
جترى التمارين بطريقة �سهلة وب�سيطة، 
ح��ي��ث ي��ب��داأ امل���ت���درب يف و���س��ع ج�سمه يف 
لالأر�ص  ال��ن��ظ��ر  م��ع  الن��ب��ط��اح،  و�سعية 
وم���د ذراع��ي��ه ل���الأم���ام، ورج��ل��ي��ه للخلف، 
ورفع الرجل اليمنى مع الذراع الي�سرى 
ومن  الو�سع،  يبدل  ثم  ال��وق��ت،  نف�ص  يف 

الأف�سل ال�ستعانة مبدرب يف البداية.

اأثار �سلبية لتخطي وجبة 
الإفطار ل ميكن ت�قعها �ص 23

كيف حتمي نف�سك من �سرطان اجللد يف ال�سيف؟
ال�سرطان مر�ص خبيث من حيث اأنه يتقدم بطريقة تدريجية وخفية يف بع�ص الأحيان 
مع عواقب وخيمة. واإذا مت اكت�سافه مبكراً، ف�ستكون فر�ص النجاة على املدى الطويل 
اأعلى مما لو مت اكت�سافه متاأخراً. وخالل ف�سل ال�سيف، يربز خطر �سرطان اجللد اإىل 

ال�سطح باعتباره �سرطاًنا بارًزا يجب احلذر منه.
ال�سيف،  ف�سل  خ��الل  )د(  لفيتامني  مفيًدا  م�سدًرا  توفر  ال�سم�ص  اأ�سعة  اأن  حني  ويف 
فاإنها ميكن اأن ت�سبب اأي�ساً نوعني من �سرطان اجللد املعروفني با�سم الورم امليالنيني 

و�سرطان اجللد غري امليالنيني.
ويقول الدكتور هيثم الراوي "اإن العامل الأكر خطورة لالإ�سابة ب�سرطان اجللد 

عندما  يحدث  اجللد  و�سرطان  البنف�سجية.  فوق  لالأ�سعة  التعر�ص  هو  اخلبيث 
وت�سبح  جلدنا  على  ال�سباغية  اخل��الي��ا  اأو  لل�سبغة،  املنتجة  اخل��الي��ا  تتحول 

الإ�سابة  خطر  لتقليل  الطرق  اأف�سل  اإح��دى  ف��اإن  لذلك،  نتيجة  �سرطانية. 
ب�سرطان اجللد هي حماية اجللد اإما من خالل تغطية 

اجل��ل��د اأو ا���س��ت��خ��دام م��رط��ب ا���س��م��رار ال��ب�����س��رة. و 
للظروف  املنا�سب  امل�ستح�سر  و���س��ع  امل��ه��م  م��ن 
على  اإن  برمنغهام  م�ست�سفى  ويقول  املنا�سبة". 

الأيام  يف  يقظة  اأك��ر  يكونوا  اأن  النا�ص 
التي  الأي���ام  يف  وح��ت��ى  بالغيوم،  امللبدة 
ب�سكل  الغيوم  ال�سم�ص  فيها  تخرتق  ل 

ال�����س��وء فوق  ي�����س��ل  اأن  وا����س���ح، مي��ك��ن 
هو  وه��ذا  اجللد،  اإىل  اخلطري  البنف�سجي 

حلروق  تتعر�ص  اأن  امل��م��ك��ن  م��ن  اأن���ه  يف  ال�سبب 
ال�سم�ص حتى لو مل تكن هناك �سم�ص.

من  اجلزيئية  الأحياء  عامل  تاكاها�سي،  جوزيف  الدكتور 
بالوليات  ماريالند  ولي��ة  يف  الطبي  هيوز  ه��وارد  معهد 
املتحدة، واملوؤلف الرئي�سي للدرا�سة، مقتنع جًدا بالنتائج 
التي تو�سل اإليها حتى اأنه تبنى نظاًما غذائًيا مقيًدا ملدة 

�ساعة.  12
ويف الدرا�سة التي ُن�سرت يف جملة Science نظر فريق 
الدكتور تاكاها�سي يف تاأثري كل من النظام الغذائي ووقت 
التغذية على اأكر من 500 فاأر خالل فرتة اأربع �سنوات. 
وا�ستخدم العلماء مغذيات اآلية للتحكم يف متى وكم ميكن 
بتناول  القوار�ص  لبع�ص  ال�سماح  ومت  الفئران،  تاأكل  اأن 
الطعام بقدر ما تريد، بينما مت تقييد ال�سعرات احلرارية 
اليومية لدى البع�ص الآخر من 30 اإىل 40 يف املائة مما 
ا ح�سب وقت  تاكله عادة. ومت تق�سيم هذه املجموعات اأي�سً
اإىل  الو�سول  اإمكانية  البع�ص  ل��دى  ك��ان  حيث  التغذية، 

الطعام على مدار 24 �ساعة.
 ومت اإطعام البع�ص الآخر يف فرتة �ساعتني يف بداية الليل 
اأو  النهار  �ساعة خ��الل   12 م��دار  على  واأخ���رياً  النهار،  اأو 

الليل.
مراقبة  ومت����ت  اأ���س��اب��ي��ع  ب�����س��ع��ة  ك���ل  ال���ف���ئ���ران  وزن  ومت 
م�ستويات ن�ساطها بحًثا عن عالمات ال�سيخوخة. ومبجرد 
اأن بداأت الفئران يف تقليل ا�ستهالكها الغذائي اأو م�ستويات 
عالمات  عن  بحًثا  كثب  عن  للمراقبة  خ�سعت  ن�ساطها، 

الأمرا�ص املرتبطة بالعمر.
ووجد الباحثون اأن الفئران التي تغذت على نظام غذائي 
منخف�ص ال�سعرات احلرارية يف الليل، على مدار �ساعتني 
م��وت جميع  وبعد  الأط���ول.  الفرتة  عا�ست  �ساعة،   12 اأو 
�سحتها  لتقييم  ت�سريح  عمليات  العلماء  اأج��رى  الفئران، 

العامة وكذلك جمع عينات الأن�سجة ملزيد من التحليل.
اإىل  اجل�سم  يف  باللتهاب  املرتبطة  العمر  جينات  ومتيل 
اأن ت�سبح اأكر ن�ساًطا مع تقدم عمر الفئران، يف حني اأن 
ن�ساًطا،  اأقل  الغذائي ت�سبح  التمثيل  التي تنظم  اجلينات 
مما يت�سبب يف عدد من ال�سطرابات املرتبطة بالعمر اأو 
الدكتور  فريق  وج��د  حتليلهم،  وم��ن  حدوثها.  يف  ي�ساهم 
مقيًدا  غ��ذائ��ًي��ا  نظاًما  تتبع  التي  ال��ف��ئ��ران  اأن  تاكاها�سي 
لل�سعرات احلرارية اأثناء الليل اأظهرت عدًدا اأقل من هذه 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب  بالعمر،  املرتبطة  التغيريات 

الربيطانية.

فاكهة ت�ساعدك على �لنوم يف �أ�سرع وقت
ال�سخ�ص  ي�ساعد  اأن  ميكن  امل��وز  اأن  بريطاين  تقرير  اأك��د 
ي�ستهر  امل��وز  اأن  ليال، م�سيفاً  نوم جيد  يف احل�سول على 
باحتوائه على البوتا�سيوم اإىل جانب كونه غنيا باملغني�سيوم 

وفيتامني B6 والربوتني.
اإن  اإك�سربي�ص  ل�سحيفة  يل  يا�سمني  ال��ن��وم  خبرية  وق��ال 

هرمونات  اإن��ت��اج  على  ت�ساعد  امل��وز  يف  الغذائية  العنا�سر 
ال�سريوتونني وامليالتونني التي ت�ساعدك على النوم.

النوم،  ه��رم��ون��ات  تعزيز  يف  ي�ساعد  امل���وز  اأن  اأ���س��اف��ت  كما 
لأنه يحتوي على حم�ص اأميني يعرف با�سم الرتبتوفان، 
ع�سبي  ناقل  وه��و  ال�سريوتونني،  اإن��ت��اج  على  ي�ساعد  مما 
اخلاليا  اإىل  الر�سائل  اإبطاء  طريق  عن  ال�سرتخاء  يعزز 

الع�سبية.
اأن  اإل  للرتبتوفان،  قوياً  م�سدراً  كونه  من  الرغم  وعلى 
ميكنه  ال���ذي  للبوتا�سيوم،  كم�سدر  ج��ي��دا  م��ع��روف  امل���وز 
"من  م�ساعدة اجل�سم بعدة طرق اإحدى هذه الطرق هي 

خالل امل�ساعدة على اإرخاء ع�سالتك.
فعندما يكون لديك م�ستويات منخف�سة من البوتا�سيوم، 
وت�سنجات  تقل�سات  ي�سبب  ت�سبح ع�سالتك متيب�سة مما 
ع�سلية، ويحول دون احل�سول على ق�سط جيد من الراحة 

اأثناء الليل".
خف�ص  على  اأي�سا  البوتا�سيوم  ي�ساعد  ذل��ك،  على  ع��الوة 
�سغط الدم عن طريق "اإرخاء الأوعية الدموية وحت�سني 

الدورة الدموية.
كما يقلل ا�ستهالك البوتا�سيوم من ال�سغط على كليتيك 
وي�ساعد على طرد ال�سوديوم الزائد من اجل�سم"، وهناك 
وال��ذي ميكن  املغني�سيوم،  املوز هو  اآخر موجود يف  عن�سر 

اأي�سا اأن ي�ساعد يف النوم.

انعدام الأمن الغذائي 
يرتبط بالإ�سابة بال�سكري

اأظ��ه��رت درا���س��ة ج��دي��دة اأن الذين 
انعدام  خل��ط��ر  م��ع��ر���س��ني  ك���ان���وا 
ال�سباب  ���س��ن  يف  ال��غ��ذائ��ي  الأم�����ن 
مبر�ص  اإ�سابتهم  احتمالت  زادت 

ال�سكري بعد 10 �سنوات.
ق��د ربطت  وك��ان��ت درا���س��ات �سابقة 
ب��ني ان��ع��دام الأم���ن ال��غ��ذائ��ي وبني 
ال�سمنة  م���ث���ل  ���س��ح��ي��ة  م�����س��اك��ل 
وال�سكري،  ال����دم  ���س��غ��ط  وارت���ف���اع 
لكنها مل حتدد فرتة زمنية لتطّور 

هذه امل�ساكل.
يف  اأجريت  التي  الدرا�سة  وبح�سب 
اأن  تبني  وا�سنطن،  ولي��ة  جامعة 
البالغني الذين تراوحت اأعمارهم 
بني 24 و32 عاماً، والذين قالوا 
اإن���ه���م ك���ان���وا ق��ل��ق��ني ب�������س���اأن نفاد 
اأك���رب من  ال��ط��ع��ام، اأظ��ه��روا ن�سبة 
�سن  يف  ال�سكري  مبر�ص  الإ�سابة 

بني 32-42 عاماً.
امل�سرفة  ن��غ��وي��ن  ك��ا���س��ن��درا  وق��ال��ت 
"�ساين�ص  مل���وق���ع  ال���درا����س���ة  ع��ل��ى 
وفقاً  الطعام  ت��ن��اول  "اإن  دايلي": 
املزيد  يكلف  الغذائية  لالإر�سادات 
م��ن امل����ال، وق���د ي��ك��ل��ف امل��زي��د من 

الوقت".
"الأ�سخا�ص  ن��غ��وي��ن:  واأ����س���اف���ت 
الأمن  ان��ع��دام  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
يف  اأي�ساً  يقعوا  اأن  ميكن  الغذائي 
عندما  ال�سلبية:  ال��ت��ع��زي��ز  دائ����رة 
الغذائي  الأم�����ن  ان���ع���دام  ي��رت��ب��ط 
خماطر  يف  ي�ساهم  تغذية  بنظام 
الإ�سابة بالأمرا�ص، ويرتتب على 
ذلك نفقات رعاية �سحية اإ�سافية، 

تزيد من انعدام الأمن الغذائي".

ت�سارك حيلة لت�سخني 
البيتزا بدون فرن

�ساركت مدّونة طعام اأهم ن�سائحها 
بدون  البيتزا  ت�سخني  اإع��ادة  حول 

ا�ستخدام الفرن اأو املايكروويف.
وك�����س��ف��ت ف����اروي����ن ���س��ي��م��اك عن 
اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة وج��دت��ه��ا لإع����ادة 
بدًل  اإن��ه  قالت  و  البيتزا،  ت�سخني 
من ت�سغيل الفرن اأو و�سع البيتزا 
بدًل  عليك  يجب  امليكروويف،  يف 
من ذلك ا�ستخدام املقالة الهوائية 

لأنها تقدم امللم�ص الف�سل.
اأف�سل ج��زء يف  اإن  و ق��ال ف��اروي��ن 
اأنها  الهوائية هو  املقالة  ا�ستخدام 
ل جتعل القاعدة رطبة اأو ت�ستغرق 

وقًتا طوياًل لت�سخينها.
اأن������ه يجب  واأو�����س����ح����ت ف�����اروي�����ن 
 350 اإىل  م�سبًقا  املوقد  ت�سخني 
بقليل من  ال��ب��ي��ت��زا  ور�����ص  درج����ة، 
اأ�سيفي ملعقة �سغرية  ثم  الزيت، 
م���ن امل�����اء ل��ت��ك��وي��ن ب���خ���ار ح��ت��ى ل 

جتف البيتزا.
بعد ذلك �سعي �سرائح البيتزا، ويف 
�ستتم  تقريًبا  دقائق  اأرب��ع  غ�سون 

اإعادة ت�سخني البيتزا متاًما. 

تناول وجبات طعامك يف غ�س�ن 12 �ساعة يطيل عمرك

 12 نافذة زمنية مدتها  �لعلماء بتناول جميع وجباتك يف  ين�سح 
�ساعة �إذ� كنت تريد �أن تعي�ش لفرتة �أطول.

ن�ساًطا يف  �ل�ساعات  �أكرث  و�أدى تقييد تناول �لفئر�ن للطعام على 
يومها �إىل �إطالة عمرها مبقد�ر �لثلث، يف حني �أن تقييد �ل�سعر�ت 
�حلر�رية فقط �ساعدهاعلى �لعي�ش ملدة �أطول بن�سبة 10 يف �ملائة 

يف �ملتو�سط.
بنظام  �اللتز�م  بني  �جلمع  �أن  �لباحثون  ويقرتح 
غذ�ئي منخف�ش �ل�سعر�ت �حلر�رية و�ل�سيام هو 

�الأمثل لطول �لعمر. وتظهر �لنتائج �أنك 
غذ�ئًيا  نظاًما  تتبع  كنت  �إذ� 

ت���اأك���ل يف وق��ت  ول��ك��ن��ك 
فاأنت  �لليل  من  متاأخر 
ال حت�سل على "�لفو�ئد 

�لكاملة".
�سارم،  زم��ن��ي  �إط���ار  يف  �لطعام  ت��ن��اول  و�أ���س��ب��ح 
�أكرث  �أحد  �ملتقطع،  �ل�سيام  نظام  با�سم  و�ملعروف 
بدع �للياقة �لبدنية �سعبية يف �ل�سنو�ت �الأخرية.
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�ش�ؤون حملية

بعد جتارب ��ستمرت ملدة عامني

فريق بحثي من كلية الطب والعل�م ال�سحية بجامعة الإمارات ينجح يف اختبار تطبيقات الأدوية اخلا�سة باأمرا�ض الكلى
•• العني- الفجر

الإم���ارات  بجامعة  ال�سحية  وال��ع��ل��وم  الطب  كلية  يف  بحثي  فريق  ك�سف 
العربية املتحدة عن الأثر اإيجابي ل�ستخدام عقارين على اختالل وظائف 

الكلى وهما "األي�سكريين" و "�ساكوبيرتيل".

ويتكون فريق البحث من الطالبة مرمي الفال�سي والطالبة �سارة �سلطان 
الزعابي، والطالب اأواب حماد والأ�ستاذ الدكتور �سهيل ال�سالم، والدكتور 
لوؤي لبد وال�سيد جاويد يا�سني، حتت اإ�سراف وقيادة الأ�ستاذ الدكتور فايز 

حماد من ق�سم اجلراحة بكلية الطب والعلوم ال�سحية.
وقالت الطالبة مرمي حممد الفال�سي، طالبة ال�سنة ال�ساد�سة بكلية الطب 

والعلوم ال�سحية، وع�سو فريق البحث: على مدار عامني متتاليني، اأجرى 
الفريق العديد من التجارب على الإ�سابة الكلوية.

"األي�سكريين" و  ال��ع��ق��اري��ن  ه��ذي��ن  م��ن  اأي  ا���س��ت��خ��دام  اأن  اإىل  وخل�سوا   
"�ساكوبيرتيل" له اآثار اإيجابية على اأمرا�ص الكلى، واأن ا�ستخدام هذين 

العقارين مًعا له فائدة اإ�سافية على اإ�سابة الكلى.

واأج�����رى ال��ف��ري��ق جت����ارب يف خم��ت��ربات ك��ل��ي��ة ال��ط��ب وال��ع��ل��وم ال�سحية 
الأدوية  ه��ذه  لتحليل  العلمية  التطبيقات  خاللها  اختربوا  عامني،  مل��دة 
ال��ف��ئ��ران يف  على  ال��ب��داي��ة  الأدوي����ة يف  ت��اأث��ري  ونتائجها، حيث مت تطبيق 
املختربات، مما يفتح الباب يف النهاية اأمام اإجراء مزيد من الدرا�سات على 

الب�سر.

بهدف ح�سور وتو�جد �لفيلم �الإمار�تي خارج نطاق �ملحلية

عامر املري: »مامل� لل�سينما العربية«.. مهرجان لتفعيل الت�ا�سل والتبادل الثقايف

�سكرًا لعطائك ترثي القيم املجتمعية والتط�عية والإن�سانية لفريق  مبادرة   18

جامعة حمدان بن حممد الذكية تعقد ندوة للجامعات العربية ح�ل الإطار املرجعي مل�ؤ�س�سات 
التعليم العايل الإلكرتونية واملفت�حة والذكية واملعززة بالتكن�ل�جيا

•• العني-الفجر:

»العني  مهرجان  وم��دي��ر  موؤ�س�ص  امل���ري،  �ساملني  عامر  ي�ستمر 
ودعم  واخلليجية  املحلية  ال�سينما  بدعم  نهجه  يف  ال�سينمائي« 
امل��ه��رج��ان م���ن خ���الل ت���ب���ادل اخل�����ربات وال��ث��ق��اف��ات م���ع �سناع 
ال�سينما يف جميع اأنحاء املنطقة، والتعاون املثمر مع املهرجانات 
العربية والدولية الأخرى، والتي تهدف حل�سور وتواجد الفيلم 
الإماراتي خارج نطاق املحلية، وتاأكيداً على �سعار املهرجان نف�سه 

يف دعم ال�سباب و�سينما امل�ستقبل.
»ماملو  مهرجان  على  �سيفاً  امل���ري  �ساملني  ع��ام��ر  ح��ّل  وم��وؤخ��راً 
يف  م���وؤخ���راً  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ال�12  دورت����ه  ال��ع��رب��ي��ة«، يف  لل�سينما 
ال�سويد، وذلك تفعياًل للتوا�سل والتبادل الثقايف بني مهرجان 
املري  اأكد  املقبلة، حيث  ال�سينمائي«، يف دورات��ه  »ماملو« و»العني 

اأنه ي�سعى بخطوات ثابتة يف اإحداث حراك �سينمائي من خالل 
الآراء  لتبادل  ودول��ي��ة،  عربية  مهرجانات  يف  املتعددة  ج��ولت��ه 
والأفكار حول �سناعة ال�سينما وتطويرها، �سعياً لبناء �سراكات 
ت�سهم يف رحلة بناء هذا القطاع، اإىل جانب الرتكيز على ح�سور 
الفيلم املحلي وتعريف الآخر مبا و�سلت اإليه ال�سينما الإماراتية 

من تطور كبري من الناحيتني التقنية والفنية.
اأهمية كبرية من حيث  ال�سينمائي«  وتابع: كان حل�سور »ماملو 
تعريف الآخر مبكانة مهرجان العني و�سط املهرجانات العربية 
والعاملية الأخرى، واحلر�ص على متابعة وم�ساهدة اأغلب الأفالم 
التي ت�سارك يف م�سابقات املهرجان، والتعرف اإىل اأحدث الأعمال 
الدورة  يف  لعر�سها  اخ��ت��ي��اره��ا  املمكن  م��ن  وال��ت��ي  ال�سينمائية 
اخلام�سة من »العني ال�سينمائي«، اإىل جانب اأن »ماملو لل�سينما 
العربية« يعترب من املهرجانات البارزة، الذي ي�سلط ال�سوء على 

ال�سينما العربية، واأ�سبح من اأهم املهرجانات العربية واأكرها 
2011 خطوات  تاأ�سي�سه عام  الغرب، كما قطع منذ  يف  تاأثرياً 
بحكم  واملخت�سني  تهم اجلمهور  بّناءة  ح��وارات  اإدارة  يف  مميزة 
الثقافات  م��ن  العديد  ت�سم  التي  ال�سويد  يف  امل��ه��رج��ان  موقع 
بناء  املهرجان  وظيفة  لت�سبح  اأر�سها،  على  واملتعاي�سة  املتنوعة 
لغة  ب�سفته  الفيلم  على  اع��ت��م��اداً  الثقافات  تلك  ب��ني  اجل�سور 
ب�سرية عاملية، قادرة على حماكاة البعد الإن�ساين على تنوعه. 
يذكر اأن »ماملو لل�سينما العربية« عر�ص يف دورته هذا العام اأكر 
من 65 فيلماً بني وثائقي وطويل وق�سري، ومن اأبرز الأفالم 
الروائية الطويلة املتناف�سة على اجلوائز فيلم »اأبو �سدام« من 
لبنان،  برافا« من  العراق و»كو�ستا  �سي ماكو« من  م�سر، و»كل 
وهو  ال��رح��م��ن«  عبد  »ب��ن��ات  الأردين  بالفيلم  امل��ه��رج��ان  وافتتح 

بطولة �سبا مبارك، وفرح ب�سي�سو، ومرمي البا�سا.

املجتمع  التطوعي  لعطائك  �سكراً  فريق  اأث���رى 
الإيجابي  دوره  ت��ع��زز  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة  ب��امل��ب��ادرات 
اأفراد  جميع  نفو�ص  يف  التطوع  ثقافة  غر�ص  يف 
واملبادئ  القيم  م��ن  ال��ق��دوة  م�ستلهماً  املجتمع، 
ال��را���س��خ��ة م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����ص ال���دول���ة، ح��ي��ث �سهدت 
الأثر  لها  ك��ان  نوعية  م��ب��ادرات  املا�سية  ال��ف��رتة 
اإذ  ال��راق��ي��ة،  املجتمعية  القيم  تعزيز  يف  ال��ف��ع��ال 
رم�سان  ���س��ه��ر  خ���الل  م���ب���ادرة   18 اإىل  و���س��ل��ت 

املبارك مروراً بالعيد ال�سعيد.
" اخلري يف عيال زايد،  امل��ب��ادرات  وت�سمنت هذه 
ك��ع��ك ال��ع��ي��د، ن�����س��ارك��ه��م ف��رح��ة ال��ع��ي��د، �سحور 
زاي����د، جمل�ص  ن��ظ��ر  يف  الأ����س���رة  ���س��ح��ي، جل�سة 
ت�سعد  هديتنا  ت�سعدنا،  ب�سمتكم  ال��ق��راآن،  جن��وم 
ك��ب��ارن��ا، ج��ل�����س��ة زاي����د والإن�������س���ان، م��ل��ت��ق��ى كنور 
عيد،  بهجة  ج��دي��د،  بلب�ص  �سعيد  عيد  امل��ع��رف��ة، 
املجل�ص الرم�ساين الفرتا�سي 3، جمل�ص �سكراً 
لعطائك الرم�ساين، فطورنا وياكم اأحلى، مرينا 
ال��ن��ادي ال�سوداين،  غ��ري يف �سهر اخل��ري، م��ب��ادرة 

فطر العيد".
وو���س��ف ���س��ي��ف ال��رح��م��ن اأم����ري، رئ��ي�����ص جمل�ص 

املبادرات  التطوعي  لعطائك  �سكراً  فريق  اإدارة 
التي مت اطالقها يف الفرتة املا�سية، باأنها متثل 

امتداداً للتميز الذي ظل نهج الفريق يف ال�سنوات 
املا�سية، انطالقاً من روؤية عميقة م�ستلهمة من 

القيادة الر�سيدة يف الدولة التي غر�ست يف نفو�ص 
اخلري  حب  �سواء،  حد  على  واملقيمني  املواطنني 

وبذل العطاء يف الأعمال الإن�سانية والتطوعية.
وثمن �سيف الرحمن اأمري دعم وتوجيهات ال�سيخ 
ال��دك��ت��ور ���س��امل ب��ن رك��ا���ص ال��ع��ام��ري، الرئي�ص 
على  وحر�سه  لعطائك،  �سكراً  لفريق  الفخري 
تفعيل الن�ساط التطوعي ودعم املبادرات املتنوعة 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت ال��ن��ج��اح امل��ط��ل��وب، وع�����ززت القيم 
يف  لها �سدى كبرياً  وك��ان  املجتمعية،  التطوعية 
ن��ف��و���ص اجل��م��ي��ع ع��ل��ى م�ستوى ال��ذك��ور والإن����اث 

بالفئات العمرية املختلفة.
جميع  اإىل  والمتنان  والتقدير  ال�سكر  واأ�ساف: 
ال�سركاء الذين كان لها الأثر اجلميل يف النجاح 
ال���ذي حت��ق��ق، ل��ق��د ك���ان ال��ه��دف امل�����س��رتك بيننا 
ج��م��ي��ع��اً ه��و امل�����س��ي ع��ل��ى خ��ط��ى ال��ت��م��ي��ز خلدمة 
جميع  وحتفيز  الإن�سانية،  القيم  ون�سر  املجتمع، 
والتجاوب يف كل ما ميكن  امل�ساركة  اأف��راده على 
التطوعي، وغر�ص  الوعي  ا�ستمرار  اإىل  يوؤدي  اأن 
اأفراد  بني  والتعاون  والت�سارك  الإن�سانية  القيم 

املجتمع.

•• دبي-الفجر:

 ع��ق��دت ج��ام��ع��ة ح��م��دان ب��ن حم��م��د ال��ذك��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
"الإطار  ح��ول  افرتا�سية  ن��دوة  العربية  اجل��ام��ع��ات  احت��اد 
واملفتوحة  الإلكرتونية  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  املرجعي 
التعريف بالحتاد  بالتكنولوجيا"، بهدف  والذكية واملعززة 
العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  املرجعي  الإط��ار  لتطوير  العاملي 
الإطار  وم��وؤ���س��رات  اأب��ع��اد  وع��ر���ص  واملفتوحة،  الإلكرتونية 
فوائد  على  والتعرف  التجريبي،  التنفيذ  ونتائج  املرجعي 
ا���س��ت��خ��دام امل��وق��ع الإل���ك���رتوين لإدخ����ال ال��ب��ي��ان��ات وعر�ص 

النتائج.
عزت  عمرو  الدكتور  الأ�ستاذ  معايل  اإلقاء  الندوة  و�سهدت 
و�سعادة  العربية  اجلامعات  لحت��اد  ال��ع��ام  الأم���ني  �سالمة، 
حممد  بن  حمدان  جامعة  رئي�ص  ال��ع��ور،  من�سور  الدكتور 

الذكية كلمات ترحيب باحل�سور.
واأ�ساد معايل الأ�ستاذ الدكتور عمرو عزت �سالمة، بالنتائج 
لالإطار  التجريبية  املرحلة  خالل  حتققت  التي  الإيجابية 
املرجعي، قائاًل: "يلعب الإطار املرجعي دوراً هاماً يف تعزيز 
قدرة اجلامعات املفتوحة والذكية والإلكرتونية على توفري 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  رب��ط  ير�سخ  اإذ  النوعي،  التعليم 
معلومات  وتقدمي  اجل��ودة،  �سمان  اأ�ساليب  اأف�سل  لتبادل 
وافية عن اأف�سل املمار�سات املتبعة يف جمال التعليم العايل 

الإلكرتوين".
ندوات  عقد  يف  ال�ستمرار  الأهمية  "من  �سالمة:  واأ�ساف 
الإطار  م��ن  املن�سودة  والنتائج  ال��ت��ط��ورات  ملناق�سة  مماثلة 
التعليم الإلكرتوين الذي  املرجعي، بهدف الرتقاء بجودة 
اهتمام  وم�ستوى  العاملي  ال�سعيد  على  كبرياً  زخماً  ي�سهد 
لفت من قبل كافة موؤ�س�سات التعليم العايل، وذلك بف�سل 

املرونة التي يتمتع بها".
اإىل  اجلزيل  بال�سكر  العور  من�سور  الدكتور  �سعادة  وتقدم 
ع��م��رو ع��زت �سالمة  وال��دك��ت��ور  العربية  احت���اد اجل��ام��ع��ات 

لتطوير  العاملي  الحتاد  اأع�ساء  ال�سرتاتيجيني  وال�سركاء 
دع��م تطوير  ج��ه��وده��م احلثيثة يف  امل��رج��ع��ي، على  الإط����ار 
تواكب متطلبات  والتي  ُبعد  التعلم عن  وحت�سني منظومة 
ال��ت��ح��ولت ال��رق��م��ي��ة امل��ت�����س��ارع��ة م��ن خ���الل ال��رتك��ي��ز على 
اأهمية اجلودة يف �سبط املدخالت التعليمية الالزمة لإنتاج 
الأهمية  على  �سعادته  م��وؤك��داً  عالية،  كفاءة  ذات  خمرجات 

العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  املرجعي  لالإطار  ال�سرتاتيجية 
بالتكنولوجيا،  وامل��ع��ززة  واملفتوحة  والإل��ك��رتون��ي��ة  الذكية 
م�ستوى  وحت�سني  املوؤ�س�سات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  تعزيز  يف 
العايل  التعليم  اأج��ل �سمان اجل��ودة يف  املعايري من  فعالية 

الإلكرتوين.
ب��ن حممد  "واإذ حتتفل ج��ام��ع��ة ح��م��دان  ال��ع��ور:  واأ����س���اف 

اجلامعة  تكون  لأن  ال�سعي  نوا�سل   20 ال���  بعامها  الذكية 
يف مقدمة اجلامعات التي تغري من وجهة امل�ستقبل. حيث 
اجلهود  جن��اح  على  دام��غ  دليٍل  مبثابِة  املرجعي  الإط���ار  اإن 
الذكية،  حممد  بن  حمدان  جامعة  تقودها  التي  ال�سّباقة 
خالل  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ع��ايل  التعليم  مبنظومة  ل��الرت��ق��اء 
تبني نهج �سامل ومعايري موحدة لتقييم وتعزيز الكفاءات 

واملهارات وحت�سني املحتوى العلمي ملواكبة املتغريات العاملية 
املت�سارعة، باعتبارها املوؤ�س�سة الأكادميية الرائدة يف املنطقة 
العربية واملتفردة يف اإتاحة فر�سة التدريب املهني والتعليم 
التقنيات  اأح��دث  ذكية توظف  تعلم  بيئة  مدى احلياة وفق 

املبتكرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الر�سيدة". 
رئي�ص  نائب  الربوفي�سور م�سطفى ح�سن،  قّدم  من جانبه 
نظرة  ال��دويل  للتعاون  الذكية  حممد  بن  حمدان  جامعة 
العايل  التعليم  مل��وؤ���س�����س��ات  امل��رج��ع��ي  الإط����ار  ح���ول  �ساملة 
بالتكنولوجيا،  وامل��ع��ززة  وال��ذك��ي��ة  واملفتوحة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ن��ب��ذة ع��ن الإط���ار  ت��ن��اول �ستة حم���اور رئي�سية ه���ي؛  ح��ي��ث 
امل����ب����ادرة، واملقارنة  ب���دء  ت���ط���وره م��ن��ذ  امل��رج��ع��ي وم���راح���ل 
اإن�ساء الإطار  املرجعية ك��اأداة ل�سمان اجل��ودة، والهدف من 
املرجعي، واأبعاد وموؤ�سرات الإطار املرجعي، ونتائج التنفيذ 
البيانات  لإدخال  الإلكرتوين  املوقع  وا�ستخدام  التجريبي، 

وعر�ص النتائج.
يذكر اأن جامعة حمدان بن حممد الذكية اأعلنت يف مار�ص 
ملوؤ�س�سات  املرجعي  "الإطار  ل�  العاملي  التنفيذ  بدء  املا�سي، 
واملعززة  والذكية  واملفتوحة  الإلكرتونية  ال��ع��ايل  التعليم 
 2022 ف��رباي��ر  يف  اإط���الق���ه  مت  وال����ذي  بالتكنولوجيا" 
فعاليات  ال��دورة اخلام�سة ع�سرة من  فعاليات  على هام�ص 
الإطار  لتطوير  العاملي  الحتاد  وي�سم  عربية".  "اإبداعات 
على  منها  جامعة  و13  منظمات   6 ع�سويته  يف  املرجعي 
الآ�سيوي  الحت��اد  العربية،  اجلامعات  احت��اد  املثال؛  �سبيل 
ل��ل��ج��ام��ع��ات امل��ف��ت��وح��ة، ك��وم��ن��ول��ث ال��ت��ع��ل��م، امل��رك��ز الدويل 
 ،)UNESCO-ICHEI( لالبتكار يف التعليم العايل
الرابطة الأوروبية جلامعات التعلم عن ُبعد، ال�سبكة العربية 
ل�سمان اجلودة يف التعليم العايل، جامعة اآ�سيا الإلكرتونية، 
جامعة حمدان بن حممد الذكية، اجلامعة الدولية عن ُبعد 
وجامعة  املفتوحة،  ال�سني  و جامعة  اإيطاليا،  يف  اأونينتونو 
ت��ريب��وك��ا، وج��ام��ع��ة ال��ف��ل��ب��ني امل��ف��ت��وح��ة، وامل��ج��ل�����ص الدويل 

للتعليم املفتوح والتعلم عن بعد ك�سريك ر�سمي.
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تناول وجبة �الإفطار مثل �مللك، و�لغد�ء مثل �الأمري، و�لع�ساء مثل �لفقري، قول ماأثور �ساغته �أخ�سائية 
�لتغذية �الأمريكية �أديل ديفي�ش وتناقلته �الأجيال لتثبت �لدر��سات �أهمية هذه �ملقولة.  

ويفيد �أخ�سائيو �لتغذية �أن بد�أ �ليوم بوجبة �إفطار متو�زنة، وجبة غنية بالربوتينات و�لكربوهيدر�ت 
�ل�سحية و�ملزيج �ل�سحيح من �لفيتامينات و�ملعادن،  ي�ساعد �جل�سم على �لعمل يف �أف�سل حاالته، وي�ساهم 

يف ��ستقر�ر طاقة �جل�سم.
�ملدى  على  �مل�سكالت  من  جمموعة  حدوث  يف  ي�ساهم  قد  �الإفطار،  وجبة  تخطي  �أن   �لدر��سات  وتفيد 
�لق�سري و�ملدى �لطويل، وفيما يلي بع�ش �الآثار �جلانبية �لتي قد ال تعرفها عن تخطي وجبة �الإفطار.

�إبطاء عملية �لتمثيل �لغذ�ئي
 The Journal of خل�ست درا�سة ُن�سرت يف
Nutrition اإىل اأن تناول الفطور باعتباره 
اأكرب وجبة يف اليوم مينع زيادة الوزن، وي�ساهم  
تناول الطعام يف زيادة �سرعة التمثيل الغذائي 
يف ال���ي���وم وال���ب���دء ب���اك���را، وع����رب ت���ن���اول وجبة 
الفطور باكرا حيث يكون اجل�سم اأكر كفاءة يف 
�سرعة  ت��زداد  الطعام،  الأن�سولني وه�سم  اإف��راز 

التمثيل الغذائي.

�ل�سعور باجلوع
 Cultivate ����س���رك���ة  م���وؤ����س�������س���ة  ت����ق����ول   
ميكن  "ل  ���س��ت��ي��وارت:  م���اري   Nutrition
الطاقة  متنحك  اأن  ال�سحية  الإف��ط��ار  لوجبة 
ج�سمك  يحتاجها  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال��ع��ن��ا���س��ر 
تثبيت  اأي�سا  ميكنها  ب��ل  فح�سب،  يومك  لبدء 
ال�سعور باجلوع  الدم لدرء  ال�سكر يف  م�ستويات 
والتهيج املرتبط به على مدار اليوم". وتو�سح 
���س��ت��ي��وارت اأن ع���دم ت��ن��اول وج��ب��ة الإف���ط���ار، قد  
وذلك  ال��غ��ذائ��ي  النظام  خطة  ف�سل  يف  ي�ساهم 

ب�سبب تقلبات ال�سكر يف الدم.

زيادة �لوزن
اأن تناول غالبية  ب�سكل كبري  الدرا�سات  وجدت 

ال�����س��ع��رات احل���راري���ة ال��ي��وم��ي��ة يف ال�����س��ب��اح هو 
اأف�سل طريقة للتخل�ص من اأرطال اأو احلفاظ 
  Life Hack لتقارير  وفقا  ثابت،  وزن  على 
اأكرب  تناول وجبات  يرتبط  اأخ��رى  ناحية  ومن 

مع اقرتاب موعد النوم بزيادة الوزن.
روما  رافاييل  �سان  جامعة  يف  درا���س��ة  وخل�ست 
اأكر  الطعام  تناول  التوقيت  اأن  اإىل  املفتوحة 
يف  تناولها  يتم  التي  الطعام  نوعية  من  اأهمية 
الدرا�سة  واأظهرت  ال�سحيحة،  الغذائية  النظم 
الذين  اأولئك  اأن  ام��راأة   18 على  اأجريت  التي 
ا�ستهلكوا معظم ال�سعرات احلرارية يف اليوم يف 
الن�سف الأول من اليوم فقدوا املزيد من الوزن 

وح�سنوا من ح�سا�سية الأن�سولني.

�سعف �لنظام �ملناعي
اأن وجبة الإفطار ال�سحية   اإىل  ت�سري الأبحاث 
ا�ستجابة مناعية قوية و�سحية  اأن تعزز  ميكن 
اأو  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  ن����وع م���ن  ال��ت��ع��ر���ص لأي  ع��ن��د 

الفريو�سات.
"يبدو  �سكيل:  بيوند  التغذية  اأخ�سائية  تقول   
اخلاليا  ت��ل��ف  اإىل  ت�����وؤدي  ال�����س��ي��ام  ف����رتات  اأن 
ويحتاج اجل�سم اإىل اإطعام الطعام بانتظام من 
اأجل احلفاظ على امل�ستويات ال�سحية للخاليا 
عمل  وحت�سن  اللتهابات  ت��ق��اوم  التي  املناعية 

اخلاليا املقاتلة )اخلاليا التائية( يف اجل�سم".

ت�ساقط �ل�سعر
ي���ق���ول اخل�������رباء ق����د ي�������س���اه���م  ت��خ��ط��ي وجبة 
الإفطار يف ت�ساقط ال�سعر، وذلك لأن الت�سريب 
غ���ري ال���ك���ايف ل��ل��ربوت��ني يف ال�����س��ب��اح ي��ح��د من 
اللبنة  اإنتاج الكرياتني، وهو  قدرة اجل�سم على 

الأ�سا�سية لل�سعر و الأظافر.

�رتفاع م�ستويات �لتوتر
اأظ���ه���رت درا����س���ة اأج���ري���ت ع��ل��ى ن�����س��اء ت����رتاوح 
يف  زي�������ادة  ع���ام���ا   45 و   18 ب����ني  اأع����م����اره����ن 
يتناولون  ل  م��ن  ب��ني  ال��ك��ورت��ي��زول  م�ستويات 
ا�سم  الكورتيزول  على  وُيطلق  الإف��ط��ار،  وجبة 
كلينك،  م��اي��و  ت��ق��ول  كما  التوتر"   "هرمون 
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن ال��ك��ورت��ي��زول مي��ك��ن اأن 

يكون مادة كيميائية طبيعية حيوية، مما يزيد 
ويعزز  ال��دم  من حمتوى اجللوكوز يف جم��رى 

م�ستويات الطاقة، وال�سعور بالوعي، 
وح���ت���ى ق�����درة اجل�����س��م ع��ل��ى اإ�����س����الح اخلاليا 
التالفة، فاإن الزيادة يف احلياة اليومية ميكن اأن 
جتعل الإن�سان ي�سعر بالإرهاق و�سرعة النفعال 

والرتباك، وال�سعور بالكتئاب.
وبح�سب مايو كلينك فاإن تناول وجبة الإفطار، 
ي�ساهم يف اإعادة ملء م�ستويات اجلليكوجني يف 
الكورتيزول.  م�ستويات  تنخف�ص  حتى  الكبد 
ويف حال عدم تناول وجبة الإفطار، ف�ست�ستمر 
للحفاظ  ال���زي���ادة  ال��ك��ورت��ي��زول يف  م�����س��ت��وي��ات 
على م�ستويات اجللوكوز يف الدم مما ي��وؤدي يف 
جتعلنا  التي  الأن�سولني  مقاومة  اإىل  النهاية 

ن�سعر باحلزن.

�لت�سبب بال�سد�ع
يقول اخلرباء عند التخلي عن وجبة الإفطار 
نق�ص  اإىل  ت��دع��و ج�سمك   ف��اإن��ك  ال�����س��ب��اح،  يف 
بيولوجية  ال��دم لحقا، وه��ذه عملية  ال�سكر يف 
حيث تنخف�ص م�ستويات ال�سكر يف الدم ويزداد 

�سغط الدم، 
امل��ف��اج��ئ يف  الرت���ف���اع  ه���ذا  يت�سبب  اأن  ومي��ك��ن 
�سغط الدم يف حدوث �سداع منهك، و�سديد يف 

اأغلب الأحيان

�لت�سبب بع�سر ه�سم ليلي
وفقا ل� Life Hack، ي�ستغرق ج�سم الإن�سان 
ثالث �ساعات جيدة له�سم الأطعمة، لذلك اإذا 
الإفطار يف  بالتعوي�ص عن تخطي وجبة  قمت 
امل��ع��ت��اد يف نهاية  اأك���رب م��ن  ال��ي��وم بع�ساء  ب��داي��ة 
اأن  ت��ق��ري��ب��ا  امل���وؤك���د  م��ن  اإىل  ف�ستحتاج  ال���ي���وم، 
ال��ف��را���ص م��ع ط��ع��ام غ��ري مه�سوم  اإىل  ت��ذه��ب 
اإىل  ي���وؤدي ذل��ك  اأن  اأو �سبه م��ه�����س��وم،  ومي��ك��ن 
ال�سعور بعدم الراحة والنتفاخ، والنوم املتقطع، 
والرجتاع احلم�سي، ورمبا حتى بع�ص الأحالم 

الغريبة.

زيادة خطر �الإ�سابة مبر�ش �ل�سكري من 
�لنوع2

الأث�����ار  اأخ���ب���ث  اأح�����د  اأن  اإىل  اخل������رباء  ي�����س��ري 
اجل��ان��ب��ي��ة لتخطي وج��ب��ة الإف���ط���ار ه��و ازدي���اد 
النوع  من  ال�سكري  مبر�ص  الإ�سابة  احتمالية 
الذين  لالأ�سخا�ص  خ�سي�سا  و  كبري  ب�سكل   2
لديهم ق�سة عائلية، واجلاين هو زيادة مقاومة 
الهرمونية  والخ���ت���اللت  امل��زم��ن  الأن�����س��ول��ني 
الالئقة،  غري  الإف��ط��ار  ممار�سات  عن  الناجتة 

بح�سب اخلرباء.

ت�ساهم يف ��ستقر�ر طاقة �جل�سم

اأثار �سلبية لتخطي وجبة الإفطار ل ميكن ت�قعها

ول يت�سبب التدخني يف حدوث لزوجة ال�سرايني فقط )مما 
اأي�سا من فر�سة  اأن يزيد  الوفاة(، بل ميكن  يزيد من خطر 

الإ�سابة بجلطة دموية مميتة.
وعالوة على ذلك، ميكن اأن توؤدي العادة غري ال�سحية اإىل رفع 

معدل �سربات القلب على الفور وزيادة �سغط الدم.
وي�����وؤدي اإت�����الف ج�����س��م��ك ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة اإىل ت��ق��ل��ي��ل كمية 

الأك�سجني والأع�ساء التي تتلقاها.

ويعترب التدخني من "اأكرب عوامل اخلطر" لأمرا�ص القلب 
والدورة الدموية. كما اأن ا�ستن�ساق الدخان ال�سلبي اأو التدخني 
ال�سلبي يعد اأي�سا اأمرا يف غاية اخلطورة، ما يعر�سك خلطر 

الإ�سابة مب�ساكل يف التنف�ص.
كيميائية،  م���ادة   4000 ح���وايل  على  �سيجارة  ك��ل  وحت��ت��وي 

معظمها �سام و�سار بال�سحة.
���س��ام -  ال��ك��رب��ون - غ��از  اأك�سيد  اأول  وم��ن الأم��ث��ل��ة على ذل��ك 

والقطران، الذي ي�سبب بقايا بنية لزجة تغلف الرئتني، ويزيد 
من خماطر الإ�سابة بال�سرطان، بالإ�سافة اإىل النيكوتني.

واأو�سحت املوؤ�س�سة اخلريية: "عندما ت�ستن�سق الدخان، يبقى 
حوايل ثلثي القطران يف رئتيك".

ويعرف النيكوتني باأنه "مادة كيميائية ت�سبب الإدمان" توجد 
يف ال�سجائر وت�ساهم يف تكّون جدران ال�سرايني الال�سقة.

"اإذا  اأن���ه   )BHF( ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ق��ل��ب  موؤ�س�سة  ولح��ظ��ت 
�ساعات حتى  ب�سع  الأم��ر  ي�ستغرق  التدخني، فقد  اأقلعت عن 

تبداأ الفوائد ال�سحية يف الظهور".
ال��ت��دخ��ني، �سيبداأ  20 دقيقة م��ن الإق����الع ع��ن  اأق���ل م��ن  ويف 

�سغط الدم يف العودة اإىل طبيعته.
وبعد عام واحد من الإقالع عن التدخني، "يقل خطر اإ�سابتك 

بنوبة قلبية اأو �سكتة دماغية مبقدار الن�سف".
وت�سمل املزايا الأخرى ما يلي:

اأعذب. • اأنفا�ص 
بيا�سا. اأكر  • اأ�سنان 

�سبابا. اأكر  • ب�سرة 
اأقل. ب�سرعة  العمر  • تقدم 

الطاقة. من  • املزيد 
اأكرب. ب�سهولة  والإنفلونزا  الربد  نزلت  • حماربة 

اجلن�سي. الدافع  • زيادة 
اخل�سوبة. • حت�سني 

الرجال  �سي�سيف  املتو�سط،  "يف   :BHF موؤ�س�سة  واأ�سافت 
�سن  التدخني بحلول  اأقلعوا عن  اإذا  اإىل حياتهم  �سنوات   10
اإىل  �سنوات  ث��الث  �سي�سيفون  النا�ص  م��ن  وكثري  ال��ث��الث��ني. 

حياتهم اإذا اأقلعوا بحلول �سن ال�ستني".

التدخني بكل اأ�سكاله يزيد من خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب!
ُيعد �رتفاع �سغط �لدم مقدمة لالإ�سابة باأمر��ش �لقلب، وهي حالة ميكن �أن توؤدي �إىل عو�قب مميتة.

وك�سفت موؤ�س�سة �لقلب �لربيطانية �أن تدخني �لتبغ - باأي �سكل من �الأ�سكال - "�سار جد� بقلبك". فاملو�د 
�ل�سر�يني  �ل�سر�يني لزجة. وتتعر�ش  �ملثال، جتعل جدر�ن  �سبيل  �ل�سجائر، على  �ملوجودة يف  �لكيميائية 
�للزجة خلطر متز�يد لتجمع �ملو�د �لدهنية �لتي ميكن �أن ت�سد �ل�سريان وتقلل من تدفق �لدم يف جميع 
�أنحاء �جل�سم. وعلى �سبيل �ملثال، �إذ� كان تدفق �لدم مقيد� بالقلب، يتبع ذلك نوبة قلبية؛ �إذ� منع و�سول 

�لدم �إىل �لدماغ، حتدث �سكتة دماغية.

األربعاء    11  مايو    2022  م   -    العـدد   13539  
 Wednesday     11   May   2022   -  Issue No   13539

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
�سركة /في�ص مينا منطقة حرة  )ذ م م(  رخ�سة رقم :   والكائنة ب���� املقر رقم 20 الطابق 
 ، ، دول��ة الم���ارات العربية املتحدة  ، دب��ي   9275 ا���ص �سي �ص ب  ب��رج دي   : املبنى   ، الثاين 
واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ص الإدارة املالك الوحيد الذي عقد بتاريخ 13 ابريل 2022 

ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او 

الت�سال ب : 
ال�سادة / ال�سيد / اإيهاب مرق�ص - عناية / مكتب التميمي وم�ساركوه  

ا�سم ال�سركة : في�ص مينا منطقة حرة - ذ م م  
�ص ب : 9275 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 043317161  
e.morcos@tamimi.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021
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العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �سيا �يفيول �وتوموتيفز للتجارة �لعامة - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 43 - 44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 937388 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1547241 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/3/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/31 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �ت�ش �يه �م لتدقيق  
�حل�سابات  العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع 
  04-2973071  : فاك�ص   04-2973060  : - هاتف  بور�سعيد   - دي��رة   - ال�سباب 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �ت�ش �يه �م لتدقيق  �حل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-04 مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
لت�سفية �سيا �يفيول �وتوموتيفز للتجارة �لعامة - ذ م م وذلك مبوجب قرار 
2022/3/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2022/3/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - علياء اإبراهيم حممد اإبراهيم   

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001680/ 
اإىل املحكوم عليه : علياء اإبراهيم حممد اإبراهيم 

الربيد  �سندوق  املمزر  البناية   101 رقم  �سارع  التعاون  املنطقة  التعاون  طريق  ال�سارقة  اإمارة   : العنوان 
 alyaaibra@gmail.com الإلكرتوين  الربيد    0507693633 املوبايل  رقم   26666

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ م�سرف ال�سارقة ال�سالمي   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 159000.0   

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001946/ 

اإىل املحكوم عليه : عدنان انرتنا�سيونال للتجارة - م م ح 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ريالين�ص ل�سناعات التغليف - ذ م م   
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 28791  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - احمد حممد ح�شني حممد جمعه  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002434/ 

اإىل املحكوم عليه : اأحمد حممد ح�سني حممد جمعه 
العنوان : اإمارة ال�سارقة طريق مليحة املنطقة الربا�سي فيال رقم 17 �سندوق الربيد 9022 رقم املوبايل 

jumaahmed418@gmail.com  : الإلكرتوين  الربيد   0523008733
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة ال�سالمي   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 434133.0   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - راجنيث باراياتا   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002337/ 

اإىل املحكوم عليه : راجنيث باراياتا 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة ال�سالمي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 195236 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0000346 يف  الدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�ستاأنف �سده : �سركة الوادي الخ�سر للعقارات - ذ م م 

هاتف   49702 الرخ�سة  رقم   3 الرا�سدية  مكاتب  جراند  الرا�سدية  عجمان   : عنوانه 
  4297109299 مكاين  رقم   0556214120

ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : �سيف �سامل �سيف الكعبي قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ 
 AJCAPCIPOR2022/0000346 رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../...

املحكمة الإ�ستئنافية املدنية - جتاري )جزئي(
فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ساء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �سباحا   10.30 ال�ساعة   2022/6/7 املوافق 

ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
�سركة /في�ص مينا منطقة حرة  )ذ م م(  رخ�سة رقم :   والكائنة ب���� املقر رقم 20 الطابق 
 ، ، دول��ة الم���ارات العربية املتحدة  ، دب��ي   9275 ا���ص �سي �ص ب  ب��رج دي   : املبنى   ، الثاين 
واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ص الإدارة املالك الوحيد الذي عقد بتاريخ 13 ابريل 2022 

ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او 

الت�سال ب : 
ال�سادة / ال�سيد / اإيهاب مرق�ص - عناية / مكتب التميمي وم�ساركوه  

ا�سم ال�سركة : في�ص مينا منطقة حرة - ذ م م  
�ص ب : 9275 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 043317161  
e.morcos@tamimi.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000421 يف  الدعوى رقم

اىل : عمران منري ل�سيانة املباين - ذ م م   
جمهول حمل الإقامة : العنوان : عجمان ال�سناعية رقم مكاين 4635607914   

نعلمكم باأن املدعي )ة( / حممد عدنان ريا�ست علي ،  العنوان : حمل الإقامة :  عجمان ال�سناعية رقم الهاتف 
551389108 :

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : 
اأول : حتديد اقرب جل�سة لنظر الدعوى وال�سماح باإعالن املدعي عليها 

ثانيا : الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 3900 درهم والفائدة القانونية من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
ثالثا : الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف. 

لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية الثانية حمكمة عجمان الإحتادية 
عدم  حالة  ويف   ، وم�ستندات  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   9.00 ال�ساعة   2022/5/17 املوافق   ...... �سباح 

ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ  2022/4/26 م. 

مدير اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
عري�شة    على  امر   SHCFICIPTO2022 /0002846 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الح�سن ملقاولت ال�سباغ والتك�سية والر�سيات 
العنوان : 9510871  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�سالح / حممد جم�سيد الرحمن  بالتايل : ن�ص احلكم 
ناأمر بالزام املدعي عليه ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص به. 

من  اعتبارا  يوما   10 القانونية  املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 
اليوم التايل لن�سره.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ميكرو�سيم �ل�سرق �الو�سط )�ش ذ م م(  
العنوان : مكتب رقم a704 ملك لليت �سنع راتهور - الرب�ساء جنوب الرابعة - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقم   569124  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
73939 مبوجب هذا تعلن دائ��رة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت  التجاري : 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2022/5/9 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
�بي  اإىل امل�سفي املعني  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص  2022/5/9 وعلى من لديه 
حما�سب قانوين العنوان : مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي 

دروي�ص - ديرة - القرهود - هاتف : 4252890-04  فاك�ص :   
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �ديوهب �نف�ستمنت �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم GSHP07-246 ملك �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد ال مكتوم - 
بردبي - الكرامة - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 688816 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1115581 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة 
اأعاله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  وعلى من   2022/4/18 بتاريخ  دبي 
املعني ميثاء �لزعابي لتدقيق �حل�سابات العنوان : مكتب رقم 1101 ملك حميد احمد 
 : هاتف  زاي��د   ال�سيخ  �سارع   - بالي�ص  ب��ارك  ا�سكوت  بناية   -  1 التجاري  املركز   - درى  بن 
8768662-04 املحمول : 0555578859 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �بي حما�سب قانوين 
العنوان : مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�ص - ديرة 
تعلن  ه���������ذا  مب������وج������ب  - القرهود - هاتف : 4252890-04  فاك�ص :     
لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإق��ت�����س��اد 
ميكرو�سيم �ل�سرق �الو�سط )�ش ذ م م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/5/9 وعلى  2022/5/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاء �لزعابي لتدقيق �حل�سابات
 1 1101 ملك حميد احمد بن درى - املركز التجاري  العنوان : مكتب رقم 
 04-8768662 - بناية ا�سكوت بارك بالي�ص - �سارع ال�سيخ زايد  هاتف : 
املحمول : 0555578859     مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �ديوهب �نف�ستمنت 
واملوثق   2022/5/9 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  �ش ذ م 
اأي  2022/4/18 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ص 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197
العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001016 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : امينو امني الدين داواد  
جمهول حمل الإقامة :   

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/5/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/10 م.

مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ع�شام ال�شيد ال�شيد ح�شنني  
مدين    SHCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001586/ 

اإىل املحكوم عليه : ع�سام ال�سيد ال�سيد ح�سنني 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ا�سامه حممد عبداهلل احل�سوين ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 32431   

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
طلب اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر        

تنفيذ    UAQCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000187/ 

اإىل املنفذ �سده : يزن حكمت اخلريات )يعلن ن�سرا( 
حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح التنفيذ / فاديا ابو خ�سريف  
اأن طالب التنفيذ املذكور اعاله قد تقدم بطلب  اأعاله  ومبا  يف الق�سية امل�سار اليها 
تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ 
مكلف  انت  لذلك  وامل�ساريف.  الر�سوم  اىل  بالإ�سافة   36،329  : املجموع   : كالآتي 
تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ 
�ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  تخلفك عن  الإخطار. ويف حالة  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
اأم القيوين الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�شكيور بوينت للخدمات الفنية �ش ذ م م فرع ال�شارقة   

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001766/ 
اإىل املحكوم عليه : �سكيور بوينت للخدمات الفنية �ص ذ م م فرع ال�سارقة   

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ال�سامل لتجارة الدوات احلديدية - ذ م م   

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

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 43127 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

MOJAU_2022- 0064299 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
الأطراف  بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 

املذكورة. من الطرف الأول : بدر احمد حممد �سالح احلمادي - اجلن�سية : اإمارات 
اإىل الطرف الثاين : �سعيد �سامل عبداهلل احمد اخلزميي - اجلن�سية : اإمارات 

بال�سم التجاري )فخر اخلور للمقاولت الفنية(  ن�ساط الرخ�سة )التك�سية والأر�سيات ، مقاولت 
فئة �ساد�سة ، اأ�سباغ( واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة جتارية 

رقم 782960 ال�سادرة بتاريخ 2020/12/24  
 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

MOJAU_2022- 0064300 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
الأطراف  بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 

املذكورة. من الطرف الأول : خلفان �سيف را�سد الظنني النقبي - اجلن�سية : الإمارات 
اإىل الطرف الثاين : مروان حممد علي عبيد العنتلي ، اجلن�سية : الإمارات 

بال�سم التجاري )كافترييا ا�ستكانة ومذاق(  ن�ساط الرخ�سة )بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( 
بيع احللويات - بالتجزئة ، م�سروبات باردة و�ساخنة ، جتهيز الفطائر واملعجنات(  واملرخ�ص من 

دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 774993
ال�سادرة بتاريخ  2020/2/4 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

فقدت �سهادات اأ�سهم �سادرة من م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي لكل من 

  151 ال�سهم  عدد   1096881 ال�سهادة  رقم  اخليلي  بطي  مطر  حممد   )1

  150 ال�سهم  عدد   1096882 ال�سهادة  رقم  اخليلي  بطي  مطر  حممد  �سيف   )2

  151 ال�سهم  عدد   1096883 ال�سهادة  رقم  اخليلي  بطي  مطر  حممد  �سلمى   )3

  151 ال�سهم  عدد   1096884 ال�سهادة  رقم  اخليلي  بطي  مطر  حممد  حمد   )4"

  151 ال�سهم  عدد   1096885 ال�سهادة  رقم  اخليلي  تعليب  �سوايح  �سغريه   )5

فعلى من يجدها الإت�سال على ال�سركة املذكورة 

اأو الإت�سال على رقم 0563334332 

فقدان �شهادات ا�شهم 

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000960 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : �سركة الوادي الخ�سر للعقارات ذ م م، 

جي يف جي للتطوير العقاري ملالكها علي ال�سالمي �سركة ال�سخ�ص الواحد �ص ذ م م  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/3/30 قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 

اأعاله املدعي / نا�سر �سامل �سعيد را�سد الزحمي 
)�ستة  درهم   86،846 مبلغ  باداء  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام   : املحكمة  حكمت   : بالتايل 
وثمانني الف وثمامنائة و�ستة واربعني درهما( للمدعي مع الفائدة عليه بن�سبة %6 �سنويا ت�سري 
مبلغ  باداء  بالت�سامن  والزامهما   ، التام  ال�سداد  حتى  و   2022/3/9 يف  الدعوى  قيد  تاريخ  من 
بالت�سامن  والزامهما  الفائت  الك�سب  عن  تعوي�سا  للمدعي  درهم(  الف  )ع�سرين  درهم   20،000
بالر�سوم وامل�سروفات والف درهم اتعاب حماماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ بتاريخ 2022/5/10 
مركز �سعادة املتعاملني 
حمكمة عجمان الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
MOJAU_2022- 0064307 رقم املعاملة

اإعالن بالن�شر 
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيدة : تيتيانا باجرا�ساريا - اجلن�سية : اأوكرانيا ، ترغب يف 
اإىل ال�سيدة : �سانتا كافلي -  البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )%100( وذلك 
اجلن�سية : نيبال ، يف الرخ�سة امل�سماه )�سالون الليوان لل�سيدات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم )775846( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.
تعديالت اخرى:

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

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70626 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأنه كل من :1. ال�سيد : بالل خالق غازي - اجلن�سية: بنغالدي�ص، يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته البالغة )8%( وذلك اإىل ال�سيد: �سياد باثاكا �سوبي باثاكا - اجلن�سية : الهند، 2. ال�سيد: ليتون ديفان 
عبداللطيف ديفان - اجلن�سية: بنغالدي�ص، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )8%( وذلك اإىل ال�سيد: 
�سياد باثاكا �سوبي باثاكا - اجلن�سية : الهند، 3. ال�سيد: حممد م�سطفى بالوان حممد ابواخلري بالوان - اجلن�سية: 
 - باثاكا  �سوبي  باثاكا  �سياد  ال�سيد:  اإىل  البالغة )8%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  بنغالدي�ص، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل  الدين ميزى- اجلن�سية: بنغالدي�ص، يرغب يف  ال�سيد: المني معني   .4 الهند،   : اجلن�سية 
امل�سماه )لوؤلوؤة  الرخ�سة  الهند،  يف   : باثاكا - اجلن�سية  �سوبي  باثاكا  �سياد  ال�سيد:  اإىل  البالغة )8%( وذلك  ح�سته 
دائرة  ال�سادرة من  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )727160(  باأمارة  تاأ�س�ست  املوقع(  ال�سيارت يف  لغ�سيل  القا�سمية 

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

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

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555
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العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
انذار عديل بالن�شر

رقم )99330/2022(
مقدم من : 

املخطر :- اخلط الالمع للتجارة العامة )ذ.م.م(
�س�د - املخطر اليه : احمد �سمري خليفة حمد - م�سري اجلن�سية

يلتم�ص مقدم الطلب من �سعادة املحكمة املوقرة التكرم باملوافقة اعالن املخطر اليه بالن�سر ، 
حيث انه مت انتقال موظف التبليغ اإىل مقر املخطر اليهم وجاءت نتيجه التبيلغ :- )تبني يل 
ان املكتب مغلق وتوجد لوحه با�سم النقيب لتجارة مواد البناء وبالت�سال باملنذر اليه ليرد 
لذلك تعذر العالن( ومت التحري ومت اإعالنه على �سوء التحرى ولكن تعذر العالن اي�سا. 
، يخطر املخطر  اليه بالن�سر  ، نلتم�ص من املحكمة املوقرة الت�سريح باعالن املخطر  لذلك 
املخطر اليه ب�سداد مبلغ 59982.30 درهم مو�سوع ال�سيك مو�سوع هذا الخطار واملبني 
ا�سفني لتخاذ  اأيام من تاريخ هذا الخطار والتحديات �سنظطر  عاليه وذلك خالل خم�سة 

الجراءات القانونية �سدكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/97688(
املنذر : بنك امل�سرق �ص.م.ع

املنذر اإليهم :
ممتاين اندار   -2 ممتاين  ميتايل   -1

كومار ارون  ممتاين  فارون   -4 ممتانى   كا�سفى   -3
ومائتان  مليون  )فقط  دره��م    1،296،429،16 وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليهم  املنذر  املنذر  ينذر 
و�سته وت�سعون األف واربعمائه وت�سع وع�سرون درهما و�ستة ع�سر فل�سا لغري( وما ي�ستجد عليها من فائدة 
للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع 
العقار رقم 2977 البالغ م�ساحته 224 مرت مربع مبنطقة جبل علي الوىل باإمارة دبي اململوك لكم 
واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني 

رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

الهند،   : اجلن�سية   - عبدالغفور  رفيق  �سرينه   : ال�سيدة  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
 : ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
ار�ص  )مطعم  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند،   : اجلن�سية   - نامتال  مامو  نامتال  ا�سرف 
الورد( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )745398( ال�سادرة من دائرة 

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

القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأنه كل من :1. ال�سيد : حميد عبيد يحيى املغربي - اجلن�سية : الإمارات العربية 
املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد : حت�سني احمد 
 : اجلن�سية   - الف�سل  ابو  العامل  �سلطان  �سعيد   : ال�سيد   .2 باك�ستان،   : اجلن�سية   - ا�سلم  حممد  مغل 
بنغالدي�ص، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد : حت�سني احمد 
مغل حممد ا�سلم - اجلن�سية : باك�ستان، يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة املغربي للف املولدات الكهربائية( 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )26444( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

بال�سارقة، تعديالت اخرى:1- تغيري ال�سكل القانوين من )�سركة اأعمال مهنية( اإىل )وكيل خدمات(،
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / �سمري جون�سون �سو�سهيل كومار جون�سون - اجلن�سية الهند - يرغب 
امل�سماه )كافترييا  الرخ�سة  100% يف  البالغة  كامل ح�سته  50% من  والتنازل عن جزء  البيع  يف 
 ،)773375( رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سم�ص(  دار 
� اجلن�سية نيبال، ال�سيد / �سمري جون�سون �سو�سهيل كومار  اإىل ال�سيد / كامال ب ك رام �ساندرا ب ك 
البالغة  ح�سته  كامل  من   %50 جزء  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - الهند  اجلن�سية   - جون�سون 
ال�سم�ص( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة  امل�سماه )كافترييا دار  100% يف الرخ�سة 
 ، نيبال  ادهيكارى خاتيودا - اجلن�سية  ال�سيد / ديل كومارى  اإىل  برخ�سة جتارية رقم )773375(، 
تعديالت اأخرى: ل يوجد. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  ن�سر هذا  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة 
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
MOJAU_2022- 0064038 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اجلن�سية   ، مياه  احمد  الرحمن  حبيب  حممد   / ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اإىل  ذلك  و   %75 البالغه  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  بنغالدي�ص 
ال�سيد : حممد نور العالم حممد ابراهيم - اجلن�سية بنغالدي�ص ، يف الرخ�سة امل�سماة 
رقم  امل�سماه  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي  للحلويات(  )حممد حبيب 
 : اأخرى  تعديالت    ، بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )765879(
تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل ذ م م.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �يه. بي. �ل )�الإمار�ت( )�ش ذ م م(  
الرئي�ص  �سعدي  ح�سن  عبدالرحيم  �سليم  ملك   406  -  405 رق��م  مكتب   : العنوان 
 : الرخ�سة  رق��م   ، م�سوؤولية حم���دودة  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   - ال��رف��اع��ة   - ب��ردب��ي   -
244447 رقم القيد بال�سجل التجاري : 48125 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/4/27 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة 
بي كي �ف - ت�سارترد �كاونتنت�ش )فرع دبي( العنوان  اإىل امل�سفي املعني  التقدم 
التجاري  املركز   - بردبي   - لال�ستثمار  واولده  �سديقي  ملك   )1801( رق��م  مكتب   :
الثاين - هاتف : 3888900-04  فاك�ص : 3552070-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي :  بي كي �ف - ت�سارترد �كاونتنت�ش )فرع دبي(
العنوان : مكتب رقم )1801( ملك �سديقي واولده لال�ستثمار - بردبي - 
املركز التجاري الثاين - هاتف : 3888900-04  فاك�ص : 3552070-

04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
وذلك  ذ م م(  �ي��ه. بي. �ل )�الإم���ار�ت( )�ش  لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/4/27 واملوثق لدى كاتب العدل 
اأو  اع���رتا����ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2022/4/27 ب��ت��اري��خ  دب���ي  حم��اك��م 
العنوان  على  ب��دب��ي  الكائن  مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد �شامل حميد �شامل العبدويل  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000504/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد �سامل حميد �سامل العبدويل 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ البنك العربي املتحد - �ص م ع
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 998606 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة ال�شباح العاملية للمقاولت 
اللكرتوميكانيكية ذ م م فرع ال�شارقة   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004397/ 
اإىل املحكوم عليه : �سركة ال�سباح العاملية للمقاولت اللكرتوميكانيكية ذ م م فرع ال�سارقة 

العنوان : الإمارات اإمارة  ال�سارقة منطقة منطقة الطب الوقائي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جبل احمد تاج ال�سالم ، اجلن�سية بنجالدي�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 750.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
 اإنذار / اإخطار عديل بيد املخطر

رقم املحرر )2022/1/96823(
املخطر : اأ- ال�سيد عبداهلل ال�سيد حممد الها�سمي، اجلن�سية الإمارات، 

و ميثله عمار �سالح م�سلح عو�ص ، هوية رقم 784198605279763 - العنوان : منطقة القوز الأوىل - بناية مركز اجلود - مكتب رقم 119- الطابق 
الأول- رقم مكاين 2085382285- هاتف : 0544858078- دبي- الإمارات 971-4-2684466

املخطر اإليه : اأ- جنمة متارا خلدمات التنظيف ، ب - جنمة متارا للو�ساطة التجارية �ص.ذ.م.م ، ت - حممد تركي املو�سى �سريك ومدير )�سوري اجلن�سية(
 : رق��م  ار�سي  هاتف   133-110 البلدية  رق��م   764-0 رق��م  اأر���ص   -  )309( رق��م  مكتب   - الوحيدة  �سارع   - النهدة  دار  بناية   - �سرق  العنز  ه��ور   : العنوان 

الإمارات  - دبي   3426597123 مكاين  رقم   -0561479400 حممول   0544571144
املو�سوع : انذار عديل

اإليه والكائنة : اإمارة دبي- منطقة هو العنز �سرق - مكتب رقم )309( - اأر�ص رقم 0-764 رقم مكاين  املنذر  قبل  من  امل�ستاأجر  العقار  موؤجر  هو  املنذر   -1
املوقع بينهما والذي يبداأ بتاريخ 01/02/2022 وينتهي بتاريخ 31/01/2023، 3- وحيث امتنع املنذر اإليه  الإيجار  عقد  مبوجب   ،3426597123
عن �سداد قيمة ال�سريبة امل�سافة عن الفرتة من 01/02/2022 وحتى تاريخ 01/31/ 2023 مببلغ )3،750( الف درهم. 4- املنذر اإليه امتنع عن �سداد 
القيمة الإيجارية من تاريخ 2022/02/01 وما ي�ستجد من قيمه اإيجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي. 5- ا�ستخدام العني املوؤجرة لغري الغر�ص املخ�س�ص 
له وجعلها �سكن خادمات.  6- املنذر يريد من املنذر اإليه ب�سداد القيمة الإيجارية وذلك خالل مدة اأق�ساها ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالمه هذا النذار. لذلك 
، ينذر املنذر - املنذر اإليه ب�سداد القيمة الإيجارية املتاأخرة والخالء وذلك خالل مدة اأق�ساها ثالثون يوما من هذا النذار وت�سليمه للمنذر خالية من ال�سواغل 
مع �سداد كامل مبالغ ا�ستهالك املاء والكهرباء حتى تاريخ الإخالء التام واإل �سوف ي�سطر املنذر اإىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا 
فيها اقامة الدعاوى الق�سائية واملطالبة بالتعوي�ص عن اأي اأ�سرار اأخرى ترتتب على عدم التزام املنذر اإليه باإخالء العني بالوقت املحدد، مع حتميله الر�سوم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
املخطر   -  التوقيعات

ال�سيد /عبداهلل ال�سيد حممد الها�سمي  ميثلة قانونيا مبوجب وكالة رقم حمرر 2021/1/71232
الوكيل/ عمار �سالح م�سلح عو�ص

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003124 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سا�ص التعمري لالإن�ساءات ذ م م رخ�سة برقم 727852 وميثلها ال�سيد/ ماجد  
عبدالقادر احلاج علي ب�سفته مدير - اجلن�سية �سوريا - جمهول حمل الإقامة :  

تلتم�ص املدعية من عدالة املحكمة املوقرة احلكم لها : 1 - قيد الدعوى وحتديد اأقرب موعد لنظره 
واإعالن املدعي عليها بها ا�سول. 2 - الزام املدعي عليها بان يوؤدي لل�سركة املدعية مبلغ وقدره مبلغ 
القانونية  والفائدة  درهما  ع�سر  و�سبعة  واربعمائة  الف  و�ستون  واحد  )161،417(مائة  وقدره 
بالر�سوم  املدعي عليها  الزام   -3 ال�سداد.  الق�سائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ  12% من  مبقدار 
اإدارة  اأمام مكتب   2022/5/17 انت مكلف باحل�سور بجل�سة  املحاماة.  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل 
 )9 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/5/9 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - طه عبداهلل �شليمان حممد الزعابي   
)كلي(  مدين   SHCEXCICIV2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001476/ 

اإىل املحكوم عليه : طه عبداهلل �سليمان حممد الزعابي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ في�سل عبدالعزيز حممد العزاوي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 546330 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اعالن حكم بالن�شر        
18/2021/1073 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- اندرية بيلوف  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : موؤ�س�سة عقار
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/10/31  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ موؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )111.805( درهم 
مائة واحدى ع�سر الف ثمامنائة وخم�سة درهم والفائدة بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة 
احلا�سل يف 2021/8/29 وحتى ال�سداد التام والزمته امل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات .  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اعالن حكم بالن�شر        
198/2022/13 عمايل جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- بيفر جلف للمقاولت �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : كري�ستني غيابرونتو فيالنويفا
ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2022/4/13 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
كري�ستني غيابرونتو فيالنويفا بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعيه 
مبلغ )238769( درهم مئتان وثمانية وثالثون الفا و�سبعمائة و�ستعة و�ستون درهما ، والفائدة عنه بواقع %5 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2022/1/5 وحتى ال�سداد التام عدا التعوي�ص عن الف�سل التع�سفي 
فمن �سريورة احلكم نهائيا وحتى ال�سداد التام وبتذكرة عودة اىل موطنها على الدرجة ال�سياحية عيننا او 
وامل�سروفات  الر�سوم  باملنا�سب من  املدعي عليها  والزمت  اخر  تلتحق بخدمة رب عمل  قيمتها نقدا ما مل 
ومبلغ مئتان درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات .  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اعالن بالن�شر        
2022 / 873 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر
اإىل املدعى عليه

1_ �سبيكون ) �ص.ذ.م.م( - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى     ميكروهيت تكنولوجيز ) �ص. ذ.م . م (

قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلزام املدعي عليها  مببلغ وقدره ) 1169039.53  
الفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى  اأتعاب املحاماة و  و  امل�ساريف  الر�سوم و  دره��م( و 

ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 27-04-2022 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
من  لديك�  ما  بتقدمي  عليك  و  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  ُبعد   عن 

مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2527/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/728 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )384734.35( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رقم:043874225 

- موبايل رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794 
املطلوب اإعالنه : 1- جابر ح�سن ا�سماعيل علي اأهلي - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )384734.35( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  218/2022/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�سوع التنفيذ : لئحة دعوى مطالبة/بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )15000( 
خم�سة ع�سر الف درهما ، مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء + مبلغ تعوي�ص 

2000 درهم مع الفائدة + الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : رحيمه ابراهيم عبداهلل ح�سن

عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلبي�سي - ديره - دبي - �سارع اخلبي�سي - مبنى البحري واملزروعي 
535 - �سقة الول 10،11 - خلف معر�ص هيونداي لل�سيارات 

املطلوب اإعالنه : 1- ريجال موفر خدمات ال�سركات - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
درهم  اىل مبلغ )186.66(  بال�سافة  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب  وق��دره )16417.50( 
ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 00000

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1222/2022/13 عمايل جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية الوىل رقم 23
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مببلغ وقدره )216.721( مئتان و�ستة وع�سر الف و�سبعمائة وواحد 
وع�سرون درهم بال�سافة اىل نفقات تذكره عوده العامل اىل وطنه نقدا مببلغ )3000( درهم طبقا لن�سو�ص املواد 131 و 
131 مكرر من قانون العمل والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق يف:2021/3/1 وحتى ال�سداد التام مع �سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بيالي مانوهارا بيالي ماثو

افينيو - �سقة اخلام�ص مكتب  �سارع الحت��اد - مبنى بيزني�ص  دي��ره - دبي -  ام��ارة دبي - بور�سعيد -  عنوانه:المارات - 
514 - ني�سان �سني

املطلوب اإعالنه:  1- �سبيكون �ص.ذ.م.م )حاليا( - احلبتور �سبيكون �ص.ذ.م.م )�سابقا(  -  �سفته : مدعي عليه 
املنعقدة بتاريخ:2022/4/6 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ مو�سوع الإع��الن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
بيالي مانوهارا بيالي ماثو بي�سرح باعالن املنفذ �سدها احلكم بالن�سر ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1038/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )323.799( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:موؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار - منطقة بور�سعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 9 - هاتف:0506767616 

- بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826
IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه:  1- م�ساعر بابكر حممد بابكر  -  �سفته : مدعي عليه 
املنعقدة بتاريخ:2022/3/3 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ مو�سوع الإع��الن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 

الف  ع�سرة  وت�سعة  مائتني  دره��م   )219.023.28( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  عقار  موؤ�س�سة 
احلا�سل  الدعوى(  رفع  )تاريخ  املطالبة  تاريخ  �سنويا من   %12 والفائدة  فل�ص  وع�سرون  وثمانية  درهم  وع�سرون  وثالثة 
بتاريخ:2021/8/19 وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك 
من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70472

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1813/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 001 وال�سادر عن بنك امل�سرق �ص.م.ع بقيمة 
)60.000( درهم �ستون الف درهم واملبلغ الجمايل بالر�سوم )61735( .

طالب التنفيذ : بنك امل�سرق - �سركة م�ساهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف - 

�سقة العا�سر/1002 - بجوار دائرة التنمية القت�سادية 
املطلوب اإعالنه : 1- �سوابنا نواز �ساليم خان فاز هاييل - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة 
، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2248/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/924 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1.261.100.02( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع
ع����ن����وان����ه:ام����ارة دب�����ي - دي������رة - �����س����ارع ب���ن���ي ي���ا����ص - ب����ج����وار غ���رف���ة جت������ارة و����س���ن���اع���ة دب�����ي - رقم 

مكاين:3113783794 
بهافي�ص  اجلن�سية  هندي  الماراتية(  للهوية  )وفقا  تاكور  رام��ربات��اب  بهافي�ص   -1  : اإعالنه  املطلوب 

رامرباتاب تاكور تاكور رامرباتات بان�سر اج�سينج - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1261100.02(
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2399/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/29 امر على عري�سة �سيغه تنفيذية ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )399522( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : �سركة اخلليج العربي لت�سويق املنتجات

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع العمال - مبنى اوب��روي تاور 
- �سقة العا�سر 1002 

املطلوب اإعالنه : 1- ا�سماعيل ابراهيم احمد ال�سيخ - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات  وقدره )399522( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اعالن بالن�شر 
 207/2022/2207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  �سركة انرتنا�سيونال ليجر انف�ستمنت �ص.ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/دبي للمرطبات �ص.م.ع 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
لر�سوم  �ساملة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )30753.23( وق��دره 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة  املحكمة. وعليه فان 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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•• ال�شارقة-الفجر:

ت�ست�سيف من�سة الر�سوم امل�سورة خالل الدورة 
13 من “مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل”، 
الذي تنظمه “هيئة ال�سارقة للكتاب” يف الفرتة 

ما بني 11-22 مايو اجلاري، اأكر من 100 
فعالية، تتنوع ما بني عرو�ص فنية وور�ص عمل، 
امل�سورة  الق�س�ص  فن  رواد  من  نخبة  يقدمها 
الذين قدموا من خمتلف دول العامل، مل�ساركة 
ونقل  الكوميك�ص،  عامل  يف  الإبداعية  جتاربهم 
خرباتهم حول الأ�س�ص التي 
تقوم عليها كتابة الق�س�ص 
جناحها  وع��وام��ل  امل�سورة 

واإقبال القراء عليها.
ويف جل�سة تفاعلية تنظمها 
خالل  الكوميك�ص  من�سة 
خمرج  يتناول  املهرجان، 
الأف���������������الم الأم�����ري�����ك�����ي 
ال�����س��ه��ري كايل  وال��ر���س��ام 
ب�����ال�����دا، خم�����رج ور����س���ام 
لفيلم  املتحركة  الر�سوم 
ال�سهري،   Minions
العمل  وال��ذي �سارك يف 
اأف��الم عاملية،  على عدة 
و     Jumanj م��ن��ه��ا 
 ،Toy Story 2
جتربته يف عامل الر�سوم 
وتقنياتها  امل���ت���ح���رك���ة 
املهنية  وحياته  احلديثة، 
ال�سخ�سيات  اأب���رز  برفقة 
ابتكرها  ال��ت��ي  ال��ك��رت��ون��ي��ة 

على مدى �سنوات.
وي�����ت�����ع�����رف الأط�������ف�������ال 

واليافعون من خالل ور�سة “املحقق الغام�ص” 
موؤلفو  يعتمدها  التي  الكتابة  اأ�سا�سيات  على 

الق�س�ص البولي�سية، 
والأ�ساليب املبدعة يف اختيار �سخ�سياتها وابتكار 
اأبطال من املحققني الغام�سني الذين يتولون 
يف  امل�ساركون  يتعرف  كما  الق�سايا،  األ��غ��از  ح��ل 
�سخ�سيات مثرية  اإن�ساء  اأ�سا�سيات  على  الور�سة 
لالهتمام ت�ساعد يف جناح حبكة الق�سة وجذب 

قارئها. 
امل�سورة”،  الق�س�ص  “اأ�سا�سيات  ور�سة  وتوفر 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ال��ف��ن��ان��ني الإم���ارات���ي���ني حممد 
م�ساحة  للزائرين  ال�سيباين،  وحممد  عابدين 

البناء  اأ���س�����ص  خ��الل��ه��ا  م��ن  يتعلمون  اإب��داع��ي��ة 
ا�ستخدام  واأ�ساليب  الكوميك�ص،  لكتب  الدرامي 

اللغة املرئية يف فهم الأحداث، 
الأدوات  ح��ول  عديدة  ت�ساوؤلت  عن  جتيب  كما 
الأ�سا�سية التي يحتاجها هواة هذا الفن للبدء 
يف م�ساريعهم اخلا�سة، التي متكنهم من توليد 
اأفكار ق�س�سية جاذبة ميكنها اأن تت�سدر مبيعات 

هذا النوع من الأدب. 
اخلارقون”  “الأبطال  ور���س��ت��ي  خ���الل  وم���ن 
�سل�سلة  موؤلفو  ي�ساعد  البولي�سية”  و”احلبكة 

�سارلوك �سام،
هواة  لو-خيمينيز،  وفيلي�سيا  خيمينيز  اآدان   

اإن�ساء  امل�����س��ورة ع��ل��ى  ال��ق�����س�����ص  ف��ن��ون ر����س���وم 
فيها،  ال�سيقة  امل��وؤام��رات  واإع���داد  �سخ�سياتهم 
الوجه  بتقا�سيم  تتعلق  ال��ت��ي  ال��ر���س��م  وق��واع��د 
عن  الإيجابية  لل�سخ�سيات  املميزة  والتعبريات 

ال�سلبية، واملوا�سفات املرئية لكل منها،
 واأ���س��ال��ي��ب ت��وظ��ي��ف ال��ن�����ص امل��ك��ت��وب يف اإع����داد 

الق�س�ص وكيفية ربطه مع ال�سورة،
ينبغي  التي  امل��ه��ارات  عن  احلديث  اإىل  اإ�سافًة   
لبث  امل�����س��ورة  الق�س�ص  ك��ات��ب  ل��دى  تتوفر  اأن 
الروح يف ال�سور بحيث تكون معربة عن احلبكة 
الدرامية التي يتناولها، وت�سهم يف الإقبال على 

قراءتها. 

و�ستكون م�ساركة “من�سورات القا�سمي” مبجموعة 
من الإ�سدارات من موؤلفات ال�سيخ الدكتور �سلطان 
اأكر من �سبعني عنواناً يف  القا�سمي، والتي بلغت 
خمتلف حقول املعرفة : التاريخ ، التحقيق ، الأدب 
“تاريخ  اآخرها  ، امل�سرح، اجلديدة منها التي  كان 
الكتاب  1623م-1747م”   ُعمان  يف  اليعاربة 
للكتاب  ال��دويل  م�سقط  معر�ص  يف  مبيعاً  الأك��ر 
ال��زن��د وزوال  اأم����راء  ، و���س��راع  ال�سابقة  دورت���ه  يف 
امللك ، وبيوت مدينة ال�سارقة والقرى املجاورة لها 

و�ساكنوها ، ور�سائل جوهرية. 
املعر�ص  م�ساركتها يف  املن�سورات خالل  و�ستعر�ص 
كافة الإ�سدارات احلديثة وال�سابقة لتكون فر�سة 
الأدبي  ال���دار:  اإن��ت��اج  اآخ��ر  على  للتعرف  للجمهور 
املختلفة  الأجنبية  باللغات  والتاريخي  وامل�سرحي 

والتي بلغت اأكر من ع�سرين لغة اأجنبية حية. 
“ ا�ستطاعت  القا�سمي  “ من�سورات  اأن  اىل  ي�سار 
م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا وع��ق��ب م�����س��ارك��ت��ه��ا امل�����س��ت��م��رة يف 
زاداً  تقدم  اأن  للكتاب  والعربية  الدولية  املعار�ص 

ال�سمو  �ساحب  موؤلفات  ن�سرها  خالل  من  ثقافياً 
القا�سمي  ب���ن حم��م��د  ���س��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ي��خ 
والتي   ، واملفكرين  والباحثني  القراء  اإىل  وغريها 
�سكلت اإ�سافة نوعية لقراء املكتبات العاملية املهتمة 

بالتاريخ والرواية وامل�سرح.
جناح للمن�سورات يف مهرجان ال�سارقة   •

القرائي للطفل .
من جهة اأخرى ت�سارك من�سورات القا�سمي بجناح 
لأب�����رز م��ن�����س��ورات��ه��ا يف ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال 13 

ال��ق��رائ��ي للطفل« الذي  ال�����س��ارق��ة  م��ن »م��ه��رج��ان 
�سينطلق من الفرتة بني 11 -22 من مايو/اأيار 
12 يوماً،  احل��ايل، وي�ستمر لأول مرة على م��دار 
يف مركز »اإك�سبو ال�سارقة«، ليجمع بذلك الأطفال 
واليافعني يف عامل من املعرفة والتعلم والرتفيه، 

حتت �سعار »كّون كونك«. 
العديد  اأ���س��درت  ق��د  القا�سمي  من�سورات  وك��ان��ت 
م���ن ف�����س�����ص الأط����ف����ال اأب����رزه����ا ك���ت���اب  “ علي، 
الرفراف  ال�سجاع “ ن�ص ور�سوم ماريا اآنا مورينو 

، ذكرى لأيام �سعيدة يف مدينة كلباء حيث البيئة 
خالل  م��ن    ، عليها  للحفاظ  وال���دع���وة  اجلميلة 
وال�سراع   ، واملحبة  للخري  تدعو  لالأطفال  حكاية 
ال�سارقة  مهرجان  اأن  وال�����س��ر.وي��ذك��ر  اخل��ري  ب��ني 
ي��ت��م تنظيمه  ���س��ن��وي  ه��و ح���دث  ال��ق��رائ��ي للطفل 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن  بتوجيهات 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ص الأعلى 
ورعاه”،  اهلل  “حفظه  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ل��الحت��اد 
وبرعاية قرينته �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 

القا�سمي، رئي�ص املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة يف 
اإمارة ال�سارقة “حفظها اهلل ورعاها”، وهي واحدة 
من اأهم الفعاليات العائلية التي ُخ�س�ست حتديداً 
جمموعة  تنظيم  يتم  بحيث  والأط��ف��ال،  لالأ�سرة 
والرتفيهية  والتعليمية  التفاعلية  الفعاليات  من 
التي تري معلوماتهم وجتاربهم وت�ساعدهم على 
فر�سة  لهم  وتتيح  وابتكاراتهم،  اإبداعاتهم  �سقل 
تكوين ���س��داق��اٍت ج��دي��دة، وك��ل ه��ذا حت��ت عنوان 

“القراءة«.

مبوؤلفات �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي : 

زوار معر�ض اأب�ظبي للكتاب يف دورته الـ31 على م�عد مع اإ�سدارات من�س�رات القا�سمي

••  اأبوظبي –الفجر:

اأطباء وممر�سون من العاملني بالقطاع  اأطلق 
فريو�ص  م��ن  واملتعافني  الإم����ارات  يف  ال�سحي 
الطواقم  دور  لتوثيق  غنائي  فيديو  ك��ورون��ا، 
ال���وب���اء وتعزيز  ب��ال��دول��ة يف م��ك��اف��ح��ة  ال��ط��ب��ي��ة 

كفاءة اخلدمات ال�سحية.
باأبو  اللوفر  وجرى ت�سوير الفيديو يف متحف 
اإطالقه  ظبي، ويف مدينة برجيل الطبية، ومت 

تزامنا مع يوم الإمارات الطبي الأول.
وح��م��ل ال��ف��ي��دي��و، ال����ذي اأن��ت��ج��ت��ه جم��م��وع��ة “ 
رعاة  اأح����د  ال�����س��ح��ي��ة،  ل��ل��رع��اي��ة  اأ�ص”  ب���ي  يف 
فعاليات يوم الإم��ارات الطبي، عنوان” �سكرا” 
الرعاية  جمال  يف  بالعاملني  والإ�سادة  لتكرمي 

ال�سحية. 

تعرب  ومواقف  �سورا  الغنائي،  الفيديو  وي��ربز 
عن ال�سجاعة  والت�سحية واملرونة التي اأظهرها 
ال�سحية مبختلف  الرعاية  العاملون يف جمال 

املرافق ال�سحية. 
العربية  ه��ي:  لغات،  بثالث  الفيديو  غناء  ومت 
والجن��ل��ي��زي��ة والأوردي������ة، وت��ب��ل��غ م��دت��ه خم�ص 

دقائق،
نيل�سون،  بيتي  اأ���س��وك  ال�ساعر  الأغنية  وكتب   
ال��ه��ن��دي��ة ثايكودام  ال��ف��رق��ة  اأحل�����ان  م���ن  وه���ي 

بريدج. 
وحلن الأغنية باللغة العربية، اإميان الها�سمي، 
اأول ملحن مو�سيقي اإماراتي، والتي عزفت على 
العربي  املغني  زرق���اين،  اأم��ري  وغناها  البيانو، 

املقيم يف دبي. 
الإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  الأغ���ن���ي���ة  غ��ن��ى  ف��ي��م��ا 

وكري�سنا  كري�سنان  ج��وب��ال  اأني�ص  والأوردي�����ة، 
بوجناين. 

رئي�ص جمل�ص  فاياليل،  �سم�سري  الدكتور  وقال 
الإدارة والع�سو املنتدب ملجموعة “ يف بي ا�ص” 

للرعاية ال�سحية،
من�سات  على  الغنائي  الفيديو  اأط��ل��ق  وال���ذي   

التوا�سل الجتماعي:
 “ اأردنا بهذا العمل اأن ن�سكر العاملني يف جمال 
الرعاية ال�سحية لدينا لدورهم يف ن�سر الأمل 

وخدمة املر�سى خالل الأوقات ال�سعبة«. 
العمل هو تعبري عن امتناننا  “ هذا  واأ���س��اف: 
ع��ل��ى خدمتهم  ل���الأب���ط���ال  وح��ب��ن��ا  امل���ت���وا����س���ع 

الإن�سانية، يف مواجهة الوباء، 
اأوقات  اأحلك  ملحاربة  بالب�سالة  العامل  وغمروا 
حياتنا، فالعامل مدين لهم دائًما على خدماتهم 

النبيلة«. 
ومتيز الفيديو الغنائي، بخلفية املمثلني، حيث 
الرعاية  جم��ال  يف  العاملني  م��ن  معظمهم  اأن 

ال�سحية الذين كانوا مر�سى” كوفيد 19«.
للرعاية  ا�ص”  ب��ي  “يف  جم��م��وع��ة  وف���رت  ك��م��ا 
جدراًنا  املنت�سرة،  من�ساآتها  جميع  يف  ال�سحية، 
رغباتهم  كتابة  ليمكنهم  للمر�سى  خم�س�سة 

والت�سبث بها يف اخلطوط الأمامية. 
من  العديد  املجموعة،  م�ست�سفيات  وا�ستقبلت 
ر�سائلهم  لن�سر  ا���س��ط��ف��وا  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص 
للثناء  وال�سارقة،  ودب��ي  اأبوظبي  يف  التقديرية 
وكتابة  ال�سحي،  بالقطاع  العاملني  على جهود 
عبارات الثناء وال�سكر لأبطال الرعاية ال�سحية، 
والعاملني باخلطوط الأمامية يف اإنقاذ املر�سى 

خالل جائحة “ كورونا« . 

حمل عنو�ن »�سكر�« تز�منا مع يوم �الإمار�ت �لطبي �الأول

اأطباء وممر�س�ن ي�سارك�ن يف فيدي� غنائي مبتحف الل�فر على اأحلان اإماراتية

 ت�ست�سيف كايل بالد� خمرج فيلم Minions �ل�سهري ونخبة من مبدعي �لق�س�ش �مل�سورة

من�سة الك�ميك�ض حتت�سن اأكرث من 100 فعالية خالل »مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل«

•• ال�شارقة – د.حممود علياء

�ل��د�ر   ، �لقا�سمي”  “من�سور�ت  ت�سارك 
وموؤلفات  كتب  وتوزيع  بن�سر  �ملتخ�س�سة 
بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
حممد �لقا�سمي، ع�سو �ملجل�ش �الأعلى حاكم 
وعربيًا  حمليًا  للقر�ء  لتقدم   ، �ل�سارقة 
�سموه  موؤلفات  كافة  عدة  وبلغات  وعامليًا 
عرب م�ساركة فعالة وكبرية يف �لدورة �ل�31 

ملعر�ش �أبوظبي �لدويل للكتاب 2021م. 
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تعقد النجمة يا�سمني �سربى جل�سات عمل مع 
املخرج �سامح عبد العزيز مب�ساركة النجم اأ�سرف 
اأيام  منذ  �سربي  تعاقدت  اأن   بعد  الباقى  عبد 
"ال�سادر"، وهو  على بطولة م�سل�سل يحمل ا�سم 
 15 العزيز، ويتكون من  اإخ��راج �سامح عبد  من 
املن�سات  اإح��دى  على  عر�سه  املقرر  وم��ن  حلقة، 

الرقمية.
يا�سمني  النجمة  اختيار  وق��ع  اآخ���ر،  جانب  على 

لكتابة  وت���ار  اأمي���ن  ال�سيناري�ست  على  ���س��ربى، 
"�سغل ع�سابات" الذى تخو�ص  فيلمها اجلديد 
به اأوىل بطولتها املطلقة يف ال�سينما، حيث بداأ 
وتار يف كتابة �سيناريو الفيلم الذى تدور اأحداثه 
يف اإطار ليت، فيما يجرى اختيار خمرج للعمل 
متهيًدا لرت�سيح الفنانني امل�ساركني يف البطولة 

خالل الأ�سابيع املقبلة.
وكان اآخر اأعمال يا�سمني �سربى فيلم "الديزل" 

عام 2018 الذى �ساركت يف بطولته اإىل جانب 
حممد رم�سان، فتحى عبد الوهاب، هنا �سيحة، 
تامر هجر�ص، حممد عز، حممد على رزق، بدرية 
م�سطفى،  ع��ف��اف  ال��ر���س��ول،  عبد  ع��ارف��ة  طلبة، 
ع����الء ح�����س��ن��ى، م�����روى ع���ي���د، ك����ارول����ني عزمى 
وت��األ��ي��ف اأم����ني ج��م��ال وحم��م��د حم���رز واإخ����راج 
ا فيلم  كرمي ال�سبكى، وقدمت يف نف�ص العام اأي�سً

اإمام. حممد  و�سرور" مع  هنا  "ليلة 

���س��رك��ة �سرنجي  رئ��ي�����ص  ق���دم 
م�سر  يف  ال���ف���ن���ي  ل����الإن����ت����اج 
املتحدة  ال�������س���رك���ة  وق�����ي�����ادي 
تامر مر�سي ال�سكر اإىل فريق 
اأوي(،  )الكبري  م�سل�سل  عمل 
ب��ط��ول��ة ال��ف��ن��ان اأح��م��د مكي، 
ع���ل���ى ج���ه���ده���م يف )اجل������زء 
ال�ساد�ص(، الذي عر�ص خالل 
يف  اأن��ه  كا�سفا،  رم�سان،  �سهر 
انتظار امل�ساهدين مع )اجلزء 
يف  اأوى  الكبري  م��ن  ال�����س��اب��ع( 
2023، بعد النجاح  رم�سان 
امل�سل�سل  حققه  ال��ذي  الكبري، 

هذا العام.
الر�سمية  ���س��ف��ح��ت��ه  وع������رب 
ع���ل���ى )ف���ي�������ص ب���������وك(، ق���دم 
التهنئة  م��ك��ي  اأح��م��د  ال��ف��ن��ان 
منا�سبة  يف  امل���ت���اب���ع���ني،  اإىل 
امل���ب���ارك، �ساكرا  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د 
للجزء  ال����ق����وي����ة  امل����ت����اب����ع����ة 
اأوى(  )ال���ك���ب���ري  ال�������س���اد����ص. 
رحمة  مكي،  )اأح��م��د  بطولة: 
���س��الم، بيومي  اأح��م��د، حممد 
�سما  اإ���س��م��اع��ي��ل،  ه�سام  ف����وؤاد، 
ليلى  اأوتاكا،  حممد  اإبراهيم، 
غريب،  م�سطفى  العرب،  عز 
زينهم،  عالء  القناوى،  ح�سن 
اأب��و ح��ج��اج(، و�سيوف  ح�سني 
ال�������س���رف م���اج���د ال���ك���دوان���ى، 
نرمني  امل����ريغ����ن����ى،  ح����م����دى 
الفقى، اأ�سماء جالل، �سليمان 
تاأليف  ر����س���ا،  ���س��ريي��ن  ع��ي��د، 
م�سطفى �سقر، اإخراج اأحمد 

اجلندى.

يقدمه  عمل  من  فما  يقدمه،  دور  كل  يف  يبدع  �لذي  م�سر"،  "با�سا 
دور  بتقدمي  �الأخ��رية  �لفرتة  يف  وتاألق  هادفة،  ر�سالة  ويحمل  �إال 
لهذ�  تقدميه  ورغ��م  حمايته،  على  وي�سهر  لوطنه  �ملحب  �ل�سابط 
�لدور �أكرث من مرة �إال �أنه يف كل مرة كان يقدمه ب�سكل خمتلف عما 
على  وقدرته  مبوهبته  ينبهرون  �مل�ساهدين  يجعل  �لذي  �الأمر  قبله، 
�ل�سابط  �لعام دور  �لذي قدم هذ�  �أمري كر�رة  �لفنان  �الختالف، هو 

"�لعائدون". م�سل�سل  يف  �ملخابر�ت،  يف  يعمل  "عمر" �لذي 

 يا�سمني �سربى تعقد جل�سات عمل "ال�سادر" 
مع اأ�سرف عبد الباقى و�سامح عبد العزيز

)الكبري اأوي(: انتظروا اجلزء 
ال�سابع يف رم�سان 2023

"العائدون"؟ يف  وجدته  الذي  الختالف  ما  مرة..  من  اأكر  ال�سابط  دور  • قدمت 
- العائدون خمتلف عن اأي عمل قدمته من قبل، فيمكن اأن اأقدم �سخ�سية ال�سابط مرات عديدة ولكن 
اأنه مكتمل  ب�سبب  اأن يرف�سه  فنان  ي�ستطيع  العائدون عمل ل  ثانًيا  اأوًل،  ب�سكل خمتلف، هذا  كل مرة 
العنا�سر يف كل �سيء، ف�ساًل عن اأن اأحداثه التي تناق�ص ق�سايا هامة من تهديدات تعر�ست لها م�سر 
لتحافظ  وفكري  بدين  جهد  من  تبذل  كم  اجلمهور  يعرف  ل  التي  المنية  اأجهزتنا  وجهود  خارجًيا، 
على اأر�ص الوطن، كما اأن معظم اأحداثه م�ستوحاة من ق�س�ص حقيقية، مثل حماولة تفجري املحكمة 

الد�ستورية.
"الختيار"؟ مثل  وثائقية  م�ساهد  يت�سمن  مل  ملاذا  حقيقية..  اأحداثه  معظم  امل�سل�سل  اأن  • مبا 

الوعي  اإن�ساين، يحاول رفع  درام��ي  الأول، ولكن هو عمل  املقام  لي�ص عماًل وثائقًيا يف  العائدون  - لأن 
والثقافة عند ال�سعب امل�سري، ولي�ص �سرًطا اأن يقدم وثائق كي ل يكون ن�سخة من الختيار، ف�ساًل عن 

�سرية الأجهزة الأمنية يف كل حتركاتها.
للطيار  احلقيقية  بالق�سة  ف��راج  حممد  الفنان  دور  اجلمهور  ت�سبيه  عن  م��اذا   •

الأردين معاذ الك�سا�سبة؟
الأردين  الطيار  ال�سهيد  ب�سخ�سية  لها عالقة  لي�ص  امل�ساهد  - هذه 
اأفراد  مع  كثرًيا  اجلرم  ذلك  ارتكبت  داع�ص  لأن  الك�سا�سبة،  معاذ 
وكانت  نق�سد متثيل ق�سته حتديًدا،  فلم  الطريان،  اأخ��رى يف 
يلهمهم  واأن  الطيار،  لهذا  بالتعزية  فاأتوجه  �سعبة  م�ساهد 

ال�سرب وال�سلوان، ونتمنى اأن نكون عند ح�سن ظنهم.
"العائدون"؟ كوالي�ص  عن  • حدثنا 

- ك��ن��ت امت��ن��ى اأن اأع��م��ل م��ع امل��خ��رج اأح��م��د ن����ادر جالل، 
وحققت ذلك من خالل العائدون، هو خمرج متميز وله 
ميديا  �سركة  مع  التعامل  اأحببت  ا  اأي�سً ابداعية،  روؤي��ة 
باإنتاج  تهتم  �سركة  فهي  ال�سعدي،  حممد  للمنتج  هب 
الأعمال القوية، ف�ساًل عن اأنها توفر كل ما يحتاجه 
حتى  ب�سيء  عليه  تبخل  ول  عنا�سر،  م��ن  امل�سل�سل 
عدة  اأماكن  واحتاجنا  ال��دول  بع�ص  يف  �سافرنا  اأننا 
ا  بتقنيات معينة، فوفرتها لنا ال�سركة بالفعل، اأي�سً
اأمينة  عبداملغني،  حممود  مع  بالعمل  ج��ًدا  �سعدت 
اأحمد  ال�سوري  النجم  وم��ع  ج��م��ال،  اإ���س��الم  خليل، 
الأحمد؛ الذي يعد اأول لقاء بيني وبينه، وكثري من 
ل�سريك  بالإ�سافة  اأح���ًدا،  اأن�ص  اأن  اأري��د  الأب��ط��ال ل 

جناحي وم�سواري املوؤلف باهر دويدار.
الت�سوير؟ اأثناء  ال�سعوبات  عن  • ماذا 

وقت  وط��ول  ال�سفر  ك��رة  يف  فقط  كانت  ال�سعوبة   -
اأي��ام رم�سان، ورغم  اأواخ��ر  انتهينا يف  اأننا  اإذ  الت�سوير، 
املاي�سرتو  اأن  اإل  الت�سوير  كان ي�سيبنا يف  ال��ذي  الره��اق 
ب��اأي تعب ب�سبب الأجواء  ُي�سعرنا  ك��ان ل  ن��ادر ج��الل  اأحمد 
عالية  بكفاءة  امل�ساهد  ت�سوير  على  وق��درت��ه  لنا،  يوفرها  التي 
ا اأن علينا م�سئولية  دون تكرار مرهق، وغري ذلك �سعوبة العمل اأي�سً

كبرية لرفع الوعي لدى امل�سريني مبخاطر الفكر الإرهابي.

العائدون؟ ت�سوير  �سهدت  التي  الأماكن  اأكر  هي  • ما 
6 دول خارج م�سر، مثل الأردن وبلغاريا، وعدد من الدول  اأماكن كثرية،  فيما يقرب من  - �سورنا يف 

الأوروبية، ودول عربية مثل اململكة الأردنية الها�سمية، وبلغاريا واأماكن كثرية يف القاهرة.
م�سر"؟ با�سا  الأن�ساري  "عمر" و"�سليم  ال�سابط  بني  الفارق  • ما 

- ل يوجد اأي ت�سابه بينهما، فعمر هاديء ويفكر كثرًيا قبل اأي خطوة، نظًرا لطبيعة عمله يف املخابرات، 
حتى غري الأحداث فطريقة احلديث وال�سكل العام مثل ال�سنب وغريه يثبت اأن �سليم الأن�ساري خمتلف 

متاًما عن عمر.
عنه؟ حدثنا  للجمهور..  مفاجًئا  3" كان  "الختيار  يف  ظهورك  • اأخرًيا.. 

- الختيار له مكانة خا�سة يف قلبي غري اأي عمل فني اآخر، بالطبع اأحب جميع اأعمايل، لكن الختيار 
حالة خا�سة، وكنت افتقد امل�سل�سل كثرًيا، وبالطبع كنت ا�ساهده هذا العام والعام املا�سي، لكن م�ساركتي 
الدراما  ع��الم��ات  م��ن  امل�سل�سل  ه��ذا  و�سيظل  ك��ث��رًيا،  واأ�سعدتني  امل�سل�سل  ه��ذا  ذك��ري��ات  بها  ا�سرتجعت 

امل�سرية.

يرفع �لوعي لدى �مل�سريني مبخاطر �لفكر �الإرهابي

اأمري كرارة: "العائدون" خمتلف عن اأي عمل قدمته
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درا�سة كندية تك�سف عن اآثار احلمل على الكلى
لفهم  حا�سوبية  حماكاة  عمليات  الكنديني  الباحثني  من  فريق  ا�ستخدم 

تاأثريات احلمل على الكلى ب�سكل اأف�سل.
و�سي�ساعد البحث اجلديد املمار�سني الطبيني على فهم ف�سيولوجيا الكلى 
للمر�سى  منا�سبة  وع��الج��ات  رع��اي��ة  وتطوير  احلمل  اأث��ن��اء  اأف�سل  ب�سكل 

لتح�سني النتائج ال�سحية.
ويهتم الباحثون بكيفية تغري الكلى اأثناء احلمل النموذجي وكيف ميكن اأن 

يوؤدي ال�سغط املتزايد على الكلى اإىل اأمرا�ص احلمل.
وميكن اأن تتاأثر الكلى اأي�سا بت�سمم احلمل، وهو ارتفاع �سغط الدم ب�سكل 

غري عادي اأثناء احلمل والذي قد يوؤدي اإىل تلف الأع�ساء.
وقالت ميلي�سا �ستادت، باحثة املاج�ستري يف الريا�سيات التطبيقية بجامعة 
البالزما  اأن حجم  ه��و  اأث��ن��اء احلمل  التي حت��دث  الأ���س��ي��اء  "اأحد  وات��رل��و: 
اإ�سايف  احتبا�ص  اأي�سا  وهناك  النامية.  وامل�سيمة  اجلنني  لتزويد  يتو�سع 
لل�سوديوم والبوتا�سيوم، وهما من ال�سوارد الأ�سا�سية اأثناء احلمل. وب�سكل 

اأ�سا�سي، كل �سيء عن احلمل يعني الكثري من العمل للكلى".
وا�ستخدم فريق البحث مناذج ح�سابية متثل وظائف الكلى اأثناء منت�سف 
احلمل واأواخره. وهذه التجارب داخل ال�سيليكون، التي ُيطلق عليها ا�سمها 
ملحاكاة  طريقة  توفر  الكمبيوتر،  رقائق  �سيليكون  يف  اأ�سا�سا  جُت��رى  لأنها 
اأنواع خمتلفة من الإجهاد على الكلى والتي لول ذلك ل�سعب اختبارها يف 

حالت احلمل احلي دون خماطر كبرية.
الباحثون الطبيون  وب�سبب املخاطر املرتبطة باحلمل، غالبا ما ي�ستخدم 
ثدييات اأخرى مثل الفئران لإجراء البحوث. وعلى الرغم من اأن النماذج 
ما  البحث  فريق  اأن  اإل  حية،  اختبار  مو�سوعات  اأي  تتطلب  ل  احل�سابية 
زال ي�سمم حالت حمل الفئران حتى يتمكنوا من دمج املزيد من البيانات 

العلمية املوجودة يف درا�ستهم.
برنامج  يف  والأ�ستاذة  التطبيقية  الريا�سيات  اأ�ستاذة  ليتون،  اأنيتا  وقالت 
البيولوجيا  يف  لالأبحاث   Canada 150 Research Chair
النمذجة  ال��ق��وي يف  ال�����س��يء  "اإن  وات���رل���و:  ب��ج��ام��ع��ة  وال��ط��ب  ال��ري��ا���س��ي��ة 
احلا�سوبية هو اأنه ميكننا اإجراء جتارب ل ميكننا القيام بها اأبدا يف التجارب 
احلية. وميكننا ب�سهولة تغيري معيار واحد ومعرفة الآثار املرتتبة عليه. 
هذه  توؤثر  كيف  ن��رى  اأن  ميكننا  العمل،  من��وذج  على  نح�سل  اأن  ومبجرد 

التغيريات على احلمل".
تقديرات  جم��رد  هي  الكلى  مثل  لأع�ساء  احل�سابية  النماذج  اأن  حني  ويف 
تقريبية ملا قد يحدث يف حالة فردية معينة، فهي طريقة اآمنة وفعالة من 
حيث التكلفة ويف الوقت املنا�سب لإجراء التجارب، ولي�ص فقط للتاأثريات 
العالجات  من  اأي�سا  ولكن  الكلى،  على  احلمل  يحدثها  قد  التي  املختلفة 

والأدوية املحتملة.
الأم  اأثناء احلمل، فقد يوؤثر ذلك على  الأم��ور  "اإذا �ساءت  وقالت ليتون: 
لبقية حياتها، واجلنني املتنامي ح�سا�ص للغاية لأي م�ساعفات توؤثر على 
اأع�ساء الأم. وهذا هو املكان الذي تاأتي فيه مناذجنا. ول�سوء احلظ، هناك 
فجوة كبرية يف الأبحاث الطبية املتعلقة بجميع التغيريات يف الكلى لدى 
يف  وامل�ساعدة  التقدم  بع�ص  اإح��راز  بحثنا  يحاول  لذلك  احلوامل،  الن�ساء 

حت�سني النتائج ال�سحية اأثناء احلمل".

من هو جوتنربج ؟
الطباعة باحلروف  اخ��رتاع  اليه يف  الف�سل  امل��اين يرجع  هو خم��رتع 

املتحركة.
ماهما �لدولتان �للتان حتمالن ��سم معادن ؟

الدولة  ،اما  النحا�ص  ا�سمها الالتينيي كيربيو�ص  هما قرب�ص ويعني 
اي  ارج��ان��ت  ال�سبانية  م��ن  م�ستق  وا�سمها  الرجنتني  فهي  الخ���رى 

الف�سة. 
من هو ما�سبريو؟

ه���و م�����س��ت�����س��رق ف��رن�����س��ي در������ص ال��ل��غ��ات ال�����س��رق��ي��ة ف�����س��ل��ع يف اللغة 
الهريوغليفية وان�ساأ املعهد الفرن�سي بالقاهرة وعمل مديرا للمتحف 
الآثار  لدرا�سة  امل�سرية  للبعثة  كرئي�ص  م�سر  قدم  قد  وك��ان  امل�سري 
كما ان له جهودا يف الك�سف عن بع�ص الثار امل�سرية واأهمها مومياء 
يف  الرئي�سية  ال�����س��وارع  اح��د  على  ا�سمه  اأط��ل��ق  كما  ال��ث��اين،  رم�سي�ص 

القاهرة واملطلة على كورني�ص النيل. 

- اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�ساخن
- اأن مايخ�ص اجلمل من مفردات وتعابري يف اللغة العربية يقرب من 1000 كلمة

- اأن البعد بني ال�سم�ص والأر�ص يعادل 385 �سعفا من بعد الأر�ص عن القمر
- اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني )ب( اإذا ما و�سعت حوايل

�ساعتني يف �سوء النهار
النحا�ص يف نف�ص قطر  الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �سلك من  اللحية لدى  اأن �سعر   -

�سعره
- اأن الكاأ�ص ال�سميك معر�ص للك�سر اأكر من الكاأ�ص الرقيق فيما اإذا و�سع به م�سروب �ساخن

الأر����ص حول  بها  ت��دور  التي  ال�سرعة  ب�سبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 اأك��ر من  ي�ستمر  الك�سوف ل  اأن   -
ال�سم�ص.

- اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له ، ولكن ت�ساف اإليه هذه الرائحة لدى ت�سفيته وتخزينه من اأجل عامل 
الأمان واحلماية لالنتباه اإليه

- اأن طائر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحة اأنفه يف مقدمة منخاره

الثعلب والأ�سد 
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�لعنب 
ك�����س��ف��ت درا����س���ة ط��ب��ي��ة حديثة 
اأ�����س����رف ع��ل��ي��ه��ا ب���اح���ث���ون من 
اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  ميامى  جامعة 
العنب له فوائد �سحية مثرية 

للعني ووظائف الإب�سار.
العنب  اأن  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
الأك�سدة  مب�����س��ادات  ج��دا  غنى 
ج�سم  خ����الي����ا  حت����م����ى  ال����ت����ى 

الإن�سان من تلف احلم�ص النووى DNA لفتة اأن تناول هذه الفاكهة 
فر�ص  وت��ق��ل��ي��ل  ال��ع��ني  �سبكية  ���س��ح��ة  ت��ع��زي��ز  ف��ى  ي�����س��اه��م  منتظم  ب�سكل 
الإ�سابة بتدهور وظائف الإب�سار وانخفا�ص خطر حدوث العمى وهو ما 
ال�سهرية  العلمية  باملجلة  النتائج  ه��ذه  ون�سرت  للغاية.   مثريا  اأم��راً  يعد 
على  موؤخرا  ن�سرت  وكما  اجلارى  مار�ص  �سهر  “Nutrition” خالل 
اأن  بالذكر  “ديلى ميل” الربيطانية. جدير  الإلكرتونى ل�سحيفة  املوقع 
اأ�سارت  العنب حيث  فوائد  الكثري من  اأي�سا عن  ك�سفت  ال�سابقة  الأبحاث 
اأن  الربيطانية  جال�سكو  جامعة  من  باحثون  عليها  اأ�سرف  طبية  درا�سة 
تناول ع�سري العنب ب�سكل منتظم يحد من خطر الإ�سابة باأمرا�ص القلب 
وال�سرطان والزهامير. فيما ك�سفت درا�سة اأخرى اأ�سرف عليها باحثون من 
جامعة وا�سنطن �ستيت الأمريكية اأن تناول العنب بكميات متو�سطة يقى 
 ”resveratrol“ من الإ�سابة بزيادة الوزن نظرا لحتوائه على مركب
الذى يحول جزءا من الدهون البي�ساء ال�سارة اإىل الدهون البنية املعروفة 

بفاعليتها فى تعزيز معدلت حرق ال�سعرات احلرارية.

ارتعد الثعلب وهو ي�سمع زئري الأ�سود فقد كان عالياً جداً واي�ساً غا�سباً جداً .. �ساأل نف�سه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�سمع الأ�سود تزاأر وهى غا�سبة �ساأذهب لأعرف فاأنا ل ا�ستطيع ان اجل�ص وانتظر.

ذهب الثعلب اإىل عرين الأ�سود وهو يحاول ت�سمم الأخبار وحني و�سل وجد امامه الأ�سد الكبري وهو �سديقاً 
له ف�ساأله بقلق مايل اراكم تزاأرون هل حدث �سيئاً فقال الأ�سد اختفى �سبلي ال�سغري .. ل تقف امامي هكذا 
اذهب وابحث عنه .. اذهب واأل قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني، جرى الثعلب من امام الأ�سد واخذ 
ي�سرخ وهو يف الطريق عن ال�سبل ال�سغري ال�سائع وكلما تقابل مع احد احليوانات �ساأل هل وجدمتوه ولكن 
اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�سغله بالبحث عن ال�سبل ال�سغري .. مل ترتك احليوانات مكاناً 
ال وبحثت فيه فوق الأ�سجار وحتتها ..بني ال�سجريات وو�سط املياه ال�سحلة، من اطراف الغابة لأطرافها ومن 
�سرقها اإىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول الأ�سد يقولون رمبا وقع يف يد �سياد ف�سرخ ال�سقر 
وقال ل مل ياأتي اإىل غابتنا �سيادون اليوم ول حتى ام�ص فقال القرد رمبا �سقط يف النهر فرد التم�ساح وقال 
ل ا�سرف على النهر بنف�سي مل ي�سقط فيه اأي حيوان اليوم ف�سرخ الأ�سد وقال ح�سناً هل تبخر ابني يف الهواء 
ايها املغفلون ..�سمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا احرتاماً لدموع الأم املنكوبة .. وو�سط هذا ال�سمت املطبق 
جاء ال�سبل ال�سغري ووقف و�سط الزحام وهو يقول ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�ص اجلميع وتعجبوا ثم نظروا 
اإىل الأ�سد وهم يكتمون �سحكاتهم خوفاً من الأ�سد الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �سبه الذى كان يبكيه منذ 
حلظات .. �سرخ فيه اين كنت ايها ال�سقي فقال كنت انام يف التجويف اعلى ال�سجرة من اخللف، كم كان النوم 
فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�ص برغبتي يف النوم مرة اخرى .. ان�سحب ال�سبل بهدوء والتف خلف ال�سجرة 
فت�سلق فروعها ودخل يف جتويف عميق لي�ستكمل نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها ت�سحك وت�سحك حيث 
�سرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�ص ابيه وهو ل يح�ص بذلك، يا له من غبي، اآه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته 
الثالثه فقد لطمه الأ�سد لطمه قوية فقتله يف احلال فقد ظن ان الأ�سد يق�سده هو بالغباء ول يق�سد ابنه 
وعندما عاتبته زوجته قال هذ ال�سبل من ظهر ذاك الأ�سد ول ي�سح ان يو�سف بالغباء ابداً .. فهل دفع الثعلب 

حياته ثمناً لغبائه ام غباء الأ�سد ؟ 

ا موؤلًفا من 24 لوحة للمغني �الأمريكي بوب ديالن بعنو�ن Drawn Blank ، يف مركز �ساتو  �مر�أة تزور معر�سً
ال كو�ست للفنون يف لو بوي �سانت ريبار�د ، جنوب �سرق فرن�سا. � ف ب  

اإي��ري��ن��ا مالت�سيفا، من  ال��رو���س��ي��ة  الأح���ي���اء  ع��امل��ة  ح���ذرت 
توؤدي  اأن  ميكن  لأنها  ال�سناعية،  ال�سكر  بدائل  ا�ستخدام 

اإىل الإ�سابة بالنوع الثاين من مر�ص ال�سكري.
اأن  اإىل  "�سبوتنيك"،  ل��رادي��و  حديث  يف  اخلبرية  وت�سري 
اجل�سم يتفاعل مع الأطعمة املحتوية على بدائل ال�سكر، 

متاما كما يتفاعل مع ال�سكر احلقيقي.
وتقول، "توجد يف اجل�سم م�ستقبالت للحلوى لي�ص فقط 
لذلك  بداخله.  اأخ���رى  مناطق  ب��ل ويف  ال��ف��م،  يف جتويف 
اإىل اجل�سم مع الطعام،  امل��واد املحلية  عندما تدخل هذه 

فاإن هذه امل�ستقبالت تتفاعل معها كما مع الغلوكوز".
ووف��ق��ا ل��ه��ا، يف ه���ذه احل��ال��ة ي��ب��داأ ال��ب��ن��ك��ري��ا���ص يف اإنتاج 

الأن�سولني، حتى يف حالة عدم وجود الغلوكوز.
وبني  احلقيقي  الغلوكوز  ب��ني  ال��دم��اغ  مييز  "ل  وت��ق��ول، 

املادة البديلة التي ت�سل اإىل الدم. لذلك من اأجل تنظيم 
البنكريا�ص  ال��دم��اغ  ي��وج��ه  ال����دم،  يف  ال��غ��ل��وك��وز  م�ستوى 
من  الرغم  على  بالأن�سولني،  الغلوكوز  م�ستوى  لتقليل 

عدم وجوده يف الطعام".
وت�سري اخلبرية، اإىل اأن زيادة كمية الأن�سولني يف اجل�سم، 

ميكن اأن يوؤدي اإىل ا�سطراب عمليات التمثيل الغذائي.
وت���ق���ول، "حتفز ب��دائ��ل ال�����س��ك��ر اإن���ت���اج ك��م��ي��ة ك��ب��رية من 
الأن�سولني،  مقاومة  تطور  اإىل  ي��وؤدي  قد  ما  الأن�سولني، 
م����ن مر�ص  ال����ث����اين  ب���ال���ن���وع  الإ�����س����اب����ة  اإىل  وب���ال���ت���ايل 

ال�سكري".
وتن�سح اخلبرية حمبي احللويات، الذين قرروا تخفي�ص 
والثمار  الفواكه  تناول  الغذائي  نظامهم  ال�سكر يف  كمية 

بدل من بدائل ال�سكر ال�سناعية.

عاملة اأحياء حتذر من خماطر بدائل ال�سكر


