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العنب يحمي من اخلرف ويخف�ض الكولي�سرتول
العنب  تناول  اأن  "فوود�س"،  ُن�شرت يف جملة  �شل�شلة درا�شات،  وجدت 
ميكن اأن يكون له تاأثري اإيجابي على ال�شحة، خا�شة بالن�شبة لأولئك 

الذين يتناولون وجبات غنية بالدهون.
ومن املعروف اأن العنب غني باملواد الكيميائية، التي تعزز منو بكترييا 

الأمعاء النافعة، وتخف�س ن�شبة الكولي�شرتول.
ويحتوي العنب اأي�شا على م�شادات الأك�شدة، التي ميكن اأن تقلل من 

خطر الإ�شابة بالعديد من الأمرا�س وال�شرطانات.
حتمي  العنب،  يف  املوجودة  الأك�شدة  م�شادات  اأن  الباحثون  واكت�شف 
ال��دم��اغ م��ن الإ���ش��اب��ة ب��اخل��رف ع��ن ط��ري��ق حت�شني وظيفة اخلاليا 
الع�شبية. ووجدت درا�شة اأخرى اأن تناول العنب ميكن اأن يقلل اأي�شا 
�شحيفة  نقلت  ح�شبما  الدهنية،  الكبد  باأمرا�س  الإ�شابة  خطر  من 
"ذا �شن" الربيطانية. ومر�س الكبد الدهني هو حالة �شائعة ناجمة 
عن تخزين الدهون الزائدة يف الكبد، وهي م�شكلة متنامية يف جميع 

اأنحاء العامل، ب�شبب عادات الأكل غري ال�شحية.
وعلى الرغم من اأنه نادرا ما يكون مميتا، اإل اأنه اإذا مل يتم عالجه 

فقد يوؤدي اإىل ف�شل الكبد اأو �شرطان الكبد.
واكت�شفت الدرا�شة الثالثة اأن العنب ميكن اأن ي�شّرع من حرق ال�شعرات 
واأجرى  ال��غ��ذائ��ي.  التمثيل  زي���ادة  يف  امل�شاعدة  طريق  ع��ن  احل��راري��ة 
على  الدرا�شات  جميع  اإنغالند"  نيو  "وي�شرتن  جامعة  من  باحثون 
الفئران التي متت تغذية ق�شم منها باأنظمة غنية بالدهون ت�شتهلك 

عادة يف الدول الغربية، بينما منح ن�شف الفئران العنب فقط.

الدجاج املقلي اأم الربغر.. اأيهما اأقل �سررًا ؟
يو�شي خرباء ال�شحة بالبتعاد قدر الإمكان عن الوجبات ال�شريعة، 
نظرا اإىل �شعف قيمتها الغذائية، وت�شببها بال�شمنة والأمرا�س، لكن 
ب�شحة  يلحق  ال��ذي  ال�شرر  درج��ة  حيث  م��ن  تختلف  الأطعمة  ه��ذه 
اأو الدجاج املقلي  الإن�شان. ويقبل عدد كبري من النا�س على الربغر 
عندما حتدوهم الرغبة يف تناول وجبة �شريعة، حتى اأ�شبحت هناك 

مطاعم عاملية لهذه الأطعمة تنت�شر يف خمتلف دول العامل.
ال�شحية، هل هو  الناحية  الأف�شل من  البع�س حول  يت�شاءل  ورمبا 
العادة من �شطرية حلم وقطعة جنب  يكون موؤلفا يف  ال��ذي  الربغر 
تكون  التي  الدجاج  قطع  اأم  اخلبز،  و�شط  والبندورة  اخل�س  وبع�س 
قطع  فاإن   ،"mensjournal" موقع  وبح�شب  الزيت.  يف  مقلية 
الزيوت  يف  اأي  املتحولة،  ال��ده��ون  يف  مقلية  تكون  م��ا  غالبا  ال��دج��اج 
�شحية  زي��وت  يف  حم�شرة  لي�شت  اأنها  يعني  وه��ذا  جزئيا،  املهدرجة 
ال�شياق، حتركت  الهندي. ويف هذا  زيت اجلوز  اأو  الزيتون  زيت  مثل 
اإىل  التنبيه  2018 لأج��ل  �شنة  الأمريكية يف  وال��غ��ذاء  ال��دواء  اإدارة 
اخلطر الذي يحدق بال�شحة من جراء ا�شتهالك الدهون املتحولة. 
بالكولي�شرتول،  الإ�شابة  احتمال  من  املقلي  ال��دج��اج  تناول  ويزيد 
اإىل جانب ارتفاع �شغط الدم ب�شبب احتواء الوجبة على ن�شبة عالية 

من ال�شوديوم.

مو�سة 2000 تعود بقوة يف �سيف 2022
ت�شهد مو�شة بداية الألفية الثالثة )2000( عودة قوية هذا ال�شيف 

لت�شيع اأجواء البهجة والتفاوؤل والإقبال على احلياة.
اإن مو�شة بداية الألفية  اأندريا�س روزه،  الأمل��اين  وقال خبري املو�شة 

الثالثة تت�شم باجلراأة والتحرر واجلاذبية.
"توب" الكا�شف  كال�  الق�شرية  الفوقية  القطع  يف  مفرداتها  وتتمثل 
للبطن والتنورة الق�شرية وال�شروال الريا�شي وال�شروال الباجي ذي 
الذي  اأك��م��ام،  "بال  �شريت  تي  و"ال�  و"الهودي"  الف�شفا�شة  الق�شة 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ل��ذك��ور،  بالن�شبة  ال��ع�����ش��الت  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ي�شلط 
ال�شم�شية  والنظارات  الكروك�س  وح��ذاء  ال�شخم  النعل  ذات  الأحذية 

ذات العد�شات امللونة وحقيبة الو�شط.
خالل  من  اإليها  الأن��ظ��ار  الثالثة  الألفية  بداية  مو�شة  تخطف  كما 
اإىل  بالإ�شافة  النيون،  ك��درج��ات  ال�شارخة  وحتى  الزاهية  الأل���وان 

املظهر الرّباق.
واأ�شار روزه اإىل اأن هذه املو�شة ت�شود اأي�شا يف عامل التجميل؛ حيث 
الكثيفة  ال��ُغ��ّرة  ترتبع  ح��ني  يف  املكياج،  على  القوية  الأل���وان  تهيمن 

والطويلة على عر�س ت�شريحات ال�شعر الن�شائية.
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اإ�سبانيا تواجه حرائق 
الغابات بـ»املاعز والأغنام«

يف ظل الرتفاع الكبري بدرجات احلرارة الذي ت�شهده دول اأوروبية، تزداد 
املخاوف ب�شاأن حرائق الغابات التي تلتهم م�شاحات خ�شراء وا�شعة وتهدد 
"جي�س  اإىل  اإ�شبانيا  جلاأت  اخلطر،  هذا  وملواجهة  املحيطة،  املناطق  �شكان 

من املاعز والأغنام".
واأطلقت ال�شلطات يف بر�شلونة، قطيعا مكونا من 290 من املاعز والأغنام، 
اأك��رب قدر ممكن من الغطاء النباتي يف  اأك��ل  لتحقيق مهمة واح��دة، وهي 

منطقة معينة.
املناطق  ت�شليم  على  تقوم  قدمية،  ا�شرتاتيجية  عن  عبارة  اخلطوة  وه��ذه 
املعر�شة خلطر حرائق الغابات اإىل حيوانات الرعي، التي تق�شم وتدو�س 

على النباتات اجلافة، التي بدورها ميكن اأن ترتاكم كوقود للحرائق.
و�شواء كانت احليوانات �شبه برية اأو ي�شرف عليها راع تتم مكافاأته ماديا، 
بامل�شاحات  مليئا  طبيعيا  منظرا  وراءه  ي��رتك  ما  ع��ادة  اجليد  الرعي  ف��اإن 

املفتوحة، التي ميكن اأن توقف انت�شار حرائق.
كاتالونية  موؤ�ش�شة  وهي  كو�شتا"،  "باو  موؤ�ش�شة  من  كاناليتا  غيليم  وق��ال 
جريونا  مقاطعة  يف   2016 ع��ام  منذ  ال�شرتاتيجية  تنفذ  ربحية  غ��ري 
بالقرب من بر�شلونة: "نحن ل نبتكر اأي �شيء جديد هنا. ما نقوم به هو 
ا�شتعادة �شيء كان موجودا بالفعل لكنه يختفي"، وفق ما ذكرت �شحيفة 

"غارديان" الربيطانية.
ويف بر�شلونة، مت اإطالق امل�شروع التجريبي يف اأبريل يف حديقة كول�شريول، 
وهي م�شاحة خ�شراء تبلغ م�شاحتها 8 اآلف هكتار )20 األف فدان(، ت�شهد 

املتو�شط   �شنويا. يف  حريقا   50

حيلة ذكية لإزالة ال�سداأ 
با�ستخدام الكات�سب

اأج��ه��زة واأ���ش��ي��اء معدنية  ل��دي��ك  اإذا ك��ان 
اأماكن معر�شة  حول منزلك، خا�شة يف 
ل��ل��رط��وب��ة م��ث��ل احل���م���ام، ف��م��ن املحتمل 
البني  ال�����ش��داأ  ب��ق��ع  اأن���ك واج��ه��ت بع�س 

ال�شغرية التي تظهر على اأ�شطحها.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال�����ش��داأ مي��ك��ن اأن 
اإل  اأقل جاذبية،  يبدو  ما  يجعل عن�شراً 
اأنك  ع��الم��ة على  ب��ال�����ش��رورة  لي�س  اأن���ه 
توجد  حيث  منه  التخل�س  اإىل  بحاجة 
اإىل  طرق لإزال��ة ال�شداأ واإع��ادة جهازك 

ملعانه من جديد.
ال�شيدة  التنظيف  خبرية  ع�شاق  و�شارك 
�شويف  احل���ق���ي���ق���ي  ال������ش�����م   - ه���ي���ن�������س 
طرق  م��ن  العديد  م��وؤخ��راً   - هين�شليف 
تنظيف ال�شداأ هذه على جمموعة على 
تثري  التي  الطرق  بع�س  مع  بوك  في�س 
اأك��ر م��ن غ��ريه��ا، مب��ا يف ذلك  الده�شة 
ت�شتخدم  ل��ل��ج��دل  م��ث��رية  واح����دة  حيلة 

عن�شراً من املطبخ.
جمموعة  على  الن�شاء  اإح���دى  ���ش��األ��ت  و 
على  زوج����ي  "ي�شر  للتنظيف  ن�����ش��ائ��ح 
وجود �شناديق من الفولذ املقاوم لل�شداأ 
يف احلمامات. اأنا اأكرهها لأنها دائماً ما 

ت�شبح �شدئة.

ما احلمية التي يجب اتباعها 
اأثناء التهاب القولون التقرحي؟ �ص 23

ال��دك��ت��ور م���ارت���ن ك��ال���ش��ن، ط��ب��ي��ب تغذية  ي��ف�����ش��ل  ول 
الأطفال مب�شت�شفى طب الأطفال واملراهقني يف مدينة 
لالأطفال  بحتة  نباتية  تغذية  اعتماد  الأملانية،  برمين 
�شبيغل"الأملانية:  "دير  ملجلة  ت�شريحات  يف  وي��ق��ول 
 12 الطفل للحديد ولفيتامني ب  "تزيد حاجة ج�شم 

مع كل كيلوغرام اإ�شايف يكت�شبه.
 عدم ح�شول اجل�شم على هذه املواد قد يوؤثر على النمو 

ب�شكل �شلبي".
الأمل���اين  ب��امل��ع��ه��د  اخل��ب��رية  ري�شتماير  �شيلكه  وت��ن�����ش��ح 
اللحوم  ع��ن  التخلي  ب��ع��دم  والأم���ه���ات  الآب����اء  للتغذية 
ت��ن��اول��ه��ا، لكنها  ال��ذي��ن ل يحبون  يف وج��ب��ات الأط��ف��ال 
اأخرى متد اجل�شم  تن�شحهم بالبحث الدائم عن مواد 

بنف�س فوائد اللحوم.
"ل ميكن التخلي  وتقول ري�شتماير ملجلة دير �شبيغل: 
يجب  لكن  بب�شاطة،  احليوانية  واملنتجات  اللحوم  عن 
العثور على بديل متوازن يف الأغذية النباتية". وت�شري 
اخلبرية اإىل فوائد املك�شرات والفواكه املجففة يف اإمداد 
عالوة  الع�شالت،  لبناء  يحتاجها  التي  ب��امل��واد  اجل�شم 

على كونها غنية مب�شادات الأك�شدة.
اإذ  نباتية،  الأم  ك��ون  ق��د تكمن يف ح��ال  لكن اخل��ط��ورة  
عن  الطفل  اإىل  ج�شمها  يف  امل���واد  بع�س  نق�س  ينتقل 
طريق الر�شاعة، الأمر الذي ي�شيب الطفل مب�شكالت 
يف النمو كما تظهر غالبا م�شكلة نق�س فيتامني ب 12 
الأ�شهر  خ��الل  خا�شة  النباتيات  ال�شيدات  اأب��ن��اء  ل��دى 
الأطباء  ين�شح  ل���ذا  ال��ط��ف��ل.  ع��م��ر  م��ن  الأوىل  ال�شتة 

ب  فيتامني  حبوب  بتناول  بالهتمام  النباتيات  الن�شاء 
الطفل  ح�شول  مراعاة  على  عالوة  منتظم  ب�شكل   12

لحقا على كميات منا�شبة من الزنك واحلديد.

على  خطري  ت�أثري  له�  اجل���ه��زة  الأطعمة  ه��ذه 
�صحة الأطف�ل

يف�شل العديد من الأ�شر تقدمي الأطعمة فائقة املعاجلة 
اإىل الأطفال، ما دامت �شريعة التح�شري وتباع جاهزة، 
درا�شة  ك�شفته  م��ا  ه��ذا  للغاية.  ك��ب��رية  اأخ��ط��اره��ا  لكن 

جديدة تنبه اإىل �شرورة تغيري العادات الغذائية.
اأن الأطفال ما بني ثالث وخم�س  ذكرت درا�شة جديدة 
�شنوات، الذين ي�شتهلكون بكرة الأطعمة فائقة املعاجلة 
درا�شة  وف���ق   ،)Ultra-processed foods(
"التطورات  الطبية  املجلة  يف  باحثني  ث��الث��ة  ن�شرها 
علمية  ���ش��ه��ري��ة  دوري������ة  وه����ي  التغذية"  يف  احل���ال���ي���ة 
يف  ال��درا���ش��ة  تفا�شيل  وُن�شرت  التغذية،  يف  متخ�ش�شة 

موقع academic.oup هذا الأ�شبوع.
ولح���ظ���ت ال���درا����ش���ة يف ���ش��ن��ف الأط����ف����ال الأك�����رب �شنا 
يعانون  ال��ذي��ن  اأن  ع��ام��ا(،   15 اإىل   12( العينة  داخ��ل 
القلب  ع�شلة  يف  اخلطورة  عالية  لياقة  م�شتويات  من 
200 كيلو غ��رام من  اأك��ر م��ن  ال��ذي��ن ي�شتهلكون  ه��م 

ال�شعرات احلرارية من الأطعمة فائقة املعاجلة.
العينة )ما بني  داخل  �شنا  الأ�شغر  الأطفال  ويف �شنف 
الكبري لالأطعمة  اأن ال�شتهالك  5 �شنوات(، ظهر  و   3
فائقة املعاجلة يوؤثر �شلبا على درجة التطور احلركي، اإذ 

تبني اأن الأطفال الذين ح�شلوا على اأقل درجات التطور 
احلركي ا�شتهلكوا 273 كيلو �شعرة حرارية اأو اأكر من 
هذه الأطعمة مقارنة باأطفال اآخرين ل ي�شتهلكون هذه 

الكميات.
تقدمي  يف  ت�شاعد  قد  النتائج  اأن  اإىل  الدرا�شة  واأ���ش��ارت 
م��ع��ل��وم��ات ف��ع��ال��ة ل��الأ���ش��ر م���ن اأج����ل احل����ّد م���ن تناول 
املعاجلة، خ�شو�شا لالأطفال، وذلك من  �شديد  الطعام 
والأوعية  القلب  باأمرا�س  الإ�شابة  تقليل خماطر  اأجل 

الدموية، وهي اأمرا�س تظهر بكرة يف فرتة البلوغ.
ورك�����زت ال��ك��ث��ري م���ن ال���درا����ش���ات ال�����ش��اب��ق��ة ع��ل��ى خطر 
الأطعمة فائقة املعاجلة على �شحة البالغني، لكن هذه 
واحدة من اأوىل الدرا�شات التي اهتمت بربط تاأثري هذه 

الأطعمة على اللياقة البدنية لالأطفال.
كذلك  ن�شر  ال��ذي   news-medical موقع  ووف��ق 
تفا�شيل عن الدرا�شة، فاإن هذه الأخرية ذكرت عدة اأمثلة 
املعلبة،  امل��اأك��ولت  ومنها  املعاجلة،  فائقة  الأطعمة  من 
وامل�شروبات  واحل��ل��وي��ات،  اجل���اه���زة،  الإف���ط���ار  وح��ب��وب 
الغازية، والع�شائر املحالة، واليوغورت، واحل�شاء املعلب، 
وكذلك البيتزا والربغر ورقائق الدجاج املجمدة، وهي 

ماأكولت جاهزة بعد ت�شخني ب�شيط.
البالغني،  على  اأج��ري��ت  التي  ال�شابقة  ال��درا���ش��ات  وم��ن 
فائقة  الأطعمة  على  بالعتماد  غ��ذائ��ي  نظام  ات��ب��اع  اأن 
الدماغ،  على  �شلبي  ب�شكل  يوؤثر  اأن  �شاأنه  من  املعاجلة، 
ويوؤدي اإىل م�شاكل يف الذاكرة، كما ربطت درا�شة اأخرى 

بني هذه الأطعمة وبني مر�س ال�شكري.

حفرية دينا�سور تدعم 
اأ�سطورة وح�ض البحرية 
البلي�شور،  اأن  درا�����ش����ة  اأظ����ه����رت 
ُيعتقد  ك��ان  م��ائ��ي،  دينا�شور  وه��و 
يف  ح�شرًيا  يعي�س  اأن���ه  ال�شابق  يف 
وقته  معظم  اأم�شى  املاحلة،  املياه 
يف امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة. وم��ن امل��رج��ح اأن 
اأ�شطورة  الك��ت�����ش��اف  ه���ذا  ي��غ��ذي 
يعي�س  كان  الذي  املخيف  احليوان 
با�شكتلندا،  ني�س  ل���وخ  ب��ح��رية  يف 
حيث يقول املوؤمنون بها يف �شعيهم 
اإن  حقيقية،  الأ�شطورة  اأن  لإثبات 
"احليوان املخيف" كان من �شاللة 

البلي�شور.
واملوؤلف  احل���ف���ري���ات  ع����امل  وق�����ال 
نيك  ل�����ل�����درا������ش�����ة،  ال����رئ����ي���������ش����ي 
�شي  �شبكة  مل��را���ش��ل��ة  ل��وجن��ري��ت�����س، 
بي اإ�س نيوز: "كعامل.. ل ميكنني 
اأبًدا اأن اأقول اإن اأي �شيء م�شتحيل، 
ف��ك��ل ال��ف��ر���ش��ي��ات م��ط��روح��ة على 
حتى  م���ا،  م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ط��اول��ة 

تثبت خطاأها".
علماء  م����ن  ف���ري���ًق���ا  اأن  واأو������ش�����ح 
الأح��������اف��������ري م������ن ج����ام����ع����ة ب����اث 
اململكة  يف  ب��ورت�����ش��م��وث  وج��ام��ع��ة 
امل��ت��ح��دة وج��ام��ع��ة احل�����ش��ن الثاين 
يف امل���غ���رب اك��ت�����ش��ف��وا ال��ك��ث��ري من 
داخل  املختلفة  البلي�شور  اأحافري 
100 مليون  ع��م��ره  ن��ه��ري  ن��ظ��ام 
اأ�شبح الآن جزًءا من املغرب،  عام، 
وكانت هذه النتائج "مفاجئة بع�س 
اأنه  لوجنريت�س  واأ�شاف  ال�شيء". 
اأن هذه املجموعة كانت  ي�شري اإىل 
ل�شتغالل  التخ�ش�س  على  ق��ادرة 

بيئات املياه العذبة.
عليها  العثور  مت  التي  واحلفريات 
كل  م��ن  واأ���ش��ن��ان��ا  عظاما  ت�شمنت 
�شغريا  وواح��������دا  ال���ب���ال���غ���ني  م����ن 
اأماكن  يف  املنت�شر  البلي�شور  م��ن 
خمتلفة، ما ي�شري اإىل مكان موت 
احليوان وكذلك املكان الذي تعي�س 

فيه احليوانات.

بيزو�ض يح�سر العر�ض 
الأول لـ »�سيد اخلوامت«

م�شاء  اأجن���ل���ي�������س  ل���و����س  ����ش���ه���دت 
الثنني العر�س الأول مل�شل�شل "ذي 
اأعمال  اأح���دث  باور"،  اأوف  رينغز 
لورد  )ذي  اخل���وامت  �شيد  �شل�شلة 
جيف  بح�شور  ري��ن��غ��ز(،  ذي  اأوف 
بيزو�س رئي�س جمموعة "اأمازون" 
ُو�شف  ال��ذي  العمل  لهذا  املنتجة 
باأنه الأغلى يف التاريخ مع ميزانية 

اإنتاج بلغت مليار دولر.
الذي ينطلق عر�شه  امل�شل�شل  هذا 
يف الثاين من اأيلول/�شبتمرب على 
من�شة اأمازون، اأثار اهتماماً كبرياً 
املجموعة  موؤ�ش�س  ب��ي��زو���س،  ل��دى 
ال���ت���ج���ارة  ال���ع���م���الق���ة يف جم������ال 
الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي خ��ا���ش��ت غمار 

خدمات البث التدفقي.

كيف اأتعامل مع طفلي الذي يرف�ض اأكل اللحوم؟

تنويع غذاء الأطف�ل واإعط�ئهم كمي�ت معقولة من 

اأمر  النمو  على  مل�ص�عدتهم  والأ�صم�ك  اللحوم 

بع�ض  اأن  بيد  والأمه�ت.  الآب�ء  عليه  يحر�ض 

ويرف�صون  اللحوم  يحبون  ل  الأط��ف���ل 

تن�وله�، فكيف ميكن التع�مل مع هذا الأمر 

وهل يتوجب علين� القلق.

الكثري  على  النب�تية  الأطعمة  حتتوي 

املفيدة  املعدنية  والأمالح  الفيت�مين�ت  من 

التي  ال��ده��ون  م��ن  تخلو  لكنه�  للج�صم، 

يحت�جه� الإن�ص�ن وخ��صة الطفل يف فرتات 

النمو. ول يرى اخلرباء م�صكلة يف العتم�د 

لالأطف�ل،  النب�تية  التغذية  على  كبري  ب�صكل 

لإعط�ء  والبي�ض  ب�للنب  دجمه�  ���ص��رورة  مع  لكن 

اجل�صم كل م� يحت�جه للنمو.

مكثف؟  ذهني  عمل  بعد  اإج��ه��اد  نف�س  يحدث  مل��اذا  لكن  مرهق،  ال�شاق  البدين  العمل 
لالإجابة على هذا ال�شوؤال اقرتح باحثون نظرية تف�شر الأمر ا�شتناداً اإىل اأدلة جديدة 
عن تراكم منتجات ثانوية �شامة يف جزء من الدماغ ي�شّمى ق�شرة الف�س اجلبهي بعد 

�شاعات من التفكري، وهو ما يوؤدي اإىل ما �شّموه "التعب املعريف".
وبح�شب موقع "�شاين�س دايلي"، يوؤدي تراكم هذه املنتجات ال�شامة اإىل تغري 
يف ال�شيطرة على القرارات، فيتحول الدماغ اإىل اإجراءات منخف�شة اجلهد 

ول حتتمل النتظار، وهي التوقف عن العمل واحل�شول على راحة.
�شالبيرتيار  بيتيه  جامعة  من  باحثان  قدمها  التي  النظرية  واقرتحت 
الفرن�شية اأن هذا الإرهاق نوع من الوهم ت�شنعه الدماغ لتجعلنا نوقف 
ما نفعله، واأن الهدف من هذا التحول هو احلفاظ على �شالمة وظائف 

الدماغ بعد تراكم هذه املنتجات الثانوية ال�شامة.
وقال ماتيا�س بي�شيجليون املوؤلف امل�شارك للدرا�شة: "ميكن لالآلت 
احلا�شبة اأن تعمل ب�شكل م�شتمر، ول ت�شتطيع الدماغ ذلك، فهناك 
الن�شاط  ع��ن  تن�شاأ  التي  ال�شامة  امل���واد  ت��دوي��ر  اإع���ادة  اإىل  حاجة 
وزميله  بي�شيجليون  ق���ام  ذل���ك  ع��ل��ى  ول��ال���ش��ت��دلل  الع�شبي". 
الأ�شخا�س  من  جمموعتني  اأدمغة  بت�شوير  ويهلر  اأنطونيو�س 
املغناطي�شي، ملراقبة كيمياء الدماغ على مدار يوم عمل.  بالرنني 
ومت ر�شد عالمات التعب، مبا يف ذلك انخفا�س ات�شاع حدقة العني، 

فقط يف املجموعة التي تقوم بعمل ذهني �شاق.

ملاذا ي�سبب التفكري �سعورًا 
بالإجهاد؟
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�ش�ؤون حملية

منهم 2621 ط�لبة و277 ط�لبً�

جامعة الإمارات ت�ستعد ل�ستقبال 2898 طالبًا م�ستجدًا لبدء العام الدرا�سي
مدير اجلامعة بالإنابة عرب عن تقديره للجهود املبذولة التي يقوم بها العاملون يف اجلامعة وحر�سهم على توفري اأف�سل املعايري واخلطط يف �سبيل اإ�سعاد الطلبة وجمتمع اجلامعة

ينظمه� يف اأبوظبي والعني ودبي وال�ص�رقة وعجم�ن

اأبو ظبي التقني يوا�سل تنظيم الدورة الـ21 من برناجمه الوطني »نعم للعمل« بنجاح 
مبارك ال�سام�سي:الربنامج يفتح اأبواب امل�ستقبل وريادة الأعمال للمواطنني يف القطاع اخلا�ض بالدولة

•• العني – الفجر

اأنهت جامعة الإمارات العربية املتحدة، ال�شتعدادات الالزمة 
با�شتقبال   2023-2022 اجلديد  الدرا�شي  العام  لبدء 
الأكادميية  التخ�ش�شات  كافة  من  وطالبة،  طالباً   2898

منهم 2621 طالبة و277 طالباً.
ال��ربي��ك��ي، مدير  ال��دك��ت��ور غالب احل�شرمي  الأ���ش��ت��اذ  وق��ام 
�شامل  عائ�شة  الدكتورة  الأ�شتاذة  ترافقه  بالإنابة،  اجلامعة 
ماثيو  اأ.د.  و  الطلبة،  ل�شوؤون  امل�شارك  النائب  ال��ظ��اه��ري، 
اإيفان�س- نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون الأكادميية بالإنابة 
العام  الأم��ني  باأعمال  القائم  الظاهري،  خلفان  والأ�شتاذ   ،
املرافق  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��وي��ن،  وامل��ه��ن��د���س حم��م��د  ب��الإن��اب��ة، 
ال�شكن  �شيما  اجلامعي  احل���رم  م��راف��ق  بتفقد  اجل��ام��ع��ي��ة.  
ومراكز الأن�شطة والقاعات الدرا�شية واملختربات لالطمئنان 

على كافة التجهيزات.
مدير  الربيكي-  احل�شرمي  غالب  الدكتور  الأ�شتاذ  واأك��د 
الداعمة  املقومات  اأهمية توفري كل  بالإنابة على   اجلامعة 
"جامعة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  جامعة  ك��ون  للطالب، 
وتعزيز  اإب��راز  يف  ُت�شهم  وم��ازال��ت  �شاهمت  امل�شتقبل" والتي 

والبتكار  والبحث  العلم  جم��الت  يف  عاملياً  ال��دول��ة  مكانة 
متميزة  وخ��ربات  كفاءات  من  ت�شمه  ملا  نظراً  وال�شتك�شاف 
يف  امل�شتدامة  والتنمية  وال��ري��ادة  التميز  حتقيق  يف  ُت�شهم 

الدولة، وفق روؤية قيادتنا الر�شيدة. 
والتجيهزات  ال�شتعدادات  واطلع مدير اجلامعة على كافة 
ل�شتقبال الطلبة، وعرب عن تقديره للجهود املبذولة التي 
يقوم بها العاملني يف اجلامعة وحر�شهم الأكيد على توفري 
وجمتمع  الطلبة  اإ�شعاد  �شبيل  يف  واخلطط  املعايري  اأف�شل 

اجلامعة.
واأ����ش���ارت الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور عائ�شة ���ش��امل ال��ظ��اه��ري، نائب 
مدير اجلامعة ل�شوؤون الطلبة ، اإىل اأن اإدارة اجلامعة انهت 
كافة الإج��راءات لبدء العام الأكادميي ب�شكل �شل�س، واتخاذ 
واملرافق  اخلدمات  كافة  وتوفري  الالزمة  الإج���راءات  كافة 
ال�شتقبال  اأن  اإىل  م�����ش��رية  اجل��ام��ع��ي  احل���رم  يف  اخل��دم��ي��ة 
 15 م��ن  اع��ت��ب��ارا  اف��رتا���ش��ي   الق�شم  ق�شمني  على  �شيكون 
اأغ�شط�س  ومنه تتاح فر�شة اأمام الطالب للتعرف على كافة 
املرافق والربامج والأن�شطة املخ�ش�شة لبدء العام الدرا�شي، 
اجلامعة  م��وق��ع  اإىل  ال���دخ���ول  ال��ط��ال��ب  ي�شتطيع  ب��ح��ي��ث 
ميكن  ب�شكل  ت�شميمة  مت  وال���ذي  املبا�شر  البث  خ��الل  م��ن 

الطالب من احل�شول على كافة املعلومات  يف اليوم املفتوح 
الفرتا�شي حيث يقوم الطالب  مبعرفة متطلبات و�شروط 

الكلية واأي ا�شتف�شارات اأخرى من خالل اللقاء املبا�شر 
كما مت حتديد جدول اختبارات حتديد امل�شتوى والقدرات، 
وذلك يوم الأحد 16 اأغ�شط�س، ويوم17 لت�شجيل امل�شاقات 
التي ت�شتمر لغاية يوم  اأغ�شط�س19، ومت حتديد يوم الأحد 
21  اأغ�شط�س، لنقل الطلبة اإىل احلرم اجلامعي من اأماكن 

اقامتهم يف خمتلف مدن الدولة.
ال�شكن  على  والطالبات  الطالب  توزيع  �شيتم  انه  واأ�شافت 
اجلامعي بطريقتني، اإما اأن يختار الطالب ال�شكن واملجموعة 
من  الطالب  بتوزيع  ال�شكن  اإدارة  اأوتقوم  بها،  يرغب  التي 
قبلها حيث خ�ش�س �شكن مقام 1 ومقام 3 للطالبات، و�شيح 
1780 طالبا  اإ�شكان  بن عمار ل�شكن الطالب، حيث �شيتم 

وطالبة من خمتلف اإمارات ومدن الدولة.
 واأهابت اإدارة اجلامعة بالطلبة اللتزام بالقوانني واللوائح 
العملية  ���ش��ري  يف  ي�شاهم  مم��ا  اجل��ام��ع��ي��ة،  للحياة  املنظمة 
خاللها  م���ن  ال��ط��ال��ب  ي�شتطيع  م��ري��ح  ب�����ش��ك��ل  التعليمية 
ممار�شة حياته اجلامعية بكل �شهولة و�شط اأجواء اأكادميية 

متميزة.

•• اأبوظبي-الفجر:

واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  يوا�شل 
برناجمه  م��ن  والع�شرين  احل��ادي��ة  ال����دورة  تنظيم  بنجاح 
اأغ�شط�س   19-8 الفرتة من  للعمل" خالل  "نعم  الوطني 
وعجمان؛  وال�شارقة،  ودب��ي،  وال��ع��ني،  اأبوظبي،  يف  اجل���اري، 
مب�شاركة نخبة متميزة وخمتارة من املواطنني واملواطنات، 
الذين ميثلون كافة اإمارات الدولة؛ ممن ترتاوح  اأعمارهم 

– 24 عاماً، لتدريبهم ومتكينهم من املهارات  ما بني 15 
�شوق  يف  حيوية  تخ�ش�شات  ع��دة  يف  للعمل  توؤهلهم  ال��ت��ي 
العمل بالقطاع اخلا�س. وقال �شعادة الدكتور مبارك �شعيد 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر  ال�شام�شي 
برنامج  الأول من  الإ�شرتاتيجي  الهدف  اأن  واملهني  التقني 
"نعم للعمل" هو تدريب واإعداد املواطنني ليكونوا موؤهلني 
ملزيد من فر�س العمل احليوية يف القطاع اخلا�س ويف مهن 
هامة بجدارة واإقتدار، ويف �شبيل حتقيق ذلك فاإن "ابوظبي 

اإ�شتثمار  ع��ل��ى؛  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  خ���الل  م��ن  التقني" يعمل 
الإجازات املدر�شية للطلبة فيما ي�شاهم يف حتقيق توجيهات 
والعملي  املهني  امل�شتقبل  �شناعة  نحو  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
للمواطنني، باعتباره الأ�شا�س يف �شناعة امل�شتقبل التنموي 

امل�شرق يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
اأن  قائاًل  ال�شام�شي  �شعيد  مبارك  الدكتور  �شعادة  واأ���ش��اف 
ومتميزة  خمتارة  موؤ�ش�شات  مع  التقني" يتعاون  "اأبوظبي 
الطرق  للعمل" اأح��دث  برنامج"نعم  يت�شمن  اأن  اأج��ل  من 

والأ�شاليب العلمية والعملية الالزمة لتدريب �شباب وفتيات 
لإدارة  املطلوبة  الإحرتافية  بالقدرات  وتزويدهم  الإم��ارات 
بجانب متكينهم من خربات  عالية،  بكفاءة  التجزئة  قطاع 
اآليات  ومهارات ا�شعاد العمالء وتلبية متطلباتهم، و كذلك 

اإدارة املخازن.
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م والتدريب  اأب���وظ���ب���ي  واخ��ت��ت��م م��دي��ر ع����ام م��رك��ز 
اأن التفاعل الإيجابي  التقني واملهني، ت�شريحه م�شرياً اىل 
امل�شارك  ال��وط��ن  وفتيات  �شباب  م��ع  واملقيمني  للمواطنني 

هذا  دع��م وجن���اح  ف��ارق��ة يف  ع��الم��ة  للعمل" ي�شكل  يف"نعم 
الربنامج.

رئي�س  امل��رزوق��ي  حممد  علي  املهند�س  اأو���ش��ح  جهته  وم��ن 
"نعم  خريجي  التقني" اأن  "اأبوظبي  يف  الإم����ارات  م��ه��ارات 
الوطني  امل��رك��ز  م��ن  معتمد  م��وؤه��ل  على  للعمل" يح�شلون 
موا�شلة  بعد  وذلك  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  للموؤهالت 
امل�شاركة والإنتظام يف اأربعة م�شتويات متدرجة من الربنامج 

مبا يوؤهلهم للعمل يف القطاع اخلا�س بكل جدارة وثقة.

حديقة احليوانات بالعني تطلق اجلولة اجلديدة  »�سيفنا غري« جمعية الإمارات لل�سرطان تختتم حملة »بعطائكم ن�ستمر« يف راأ�ض اخليمة
والبداية با�ستقبال فخم يف قاعة املها امللكية

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

"بعطائكم  حملة  اخليمة  راأ���س  ف��رع  لل�شرطان  الإم���ارات  جمعية  اختتمت 
احلمالت  ���ش��م��ن  م��ارك��ت  ه��اي��رب  ون�����ش��ت��و   - م���ول  راك  م��رك��ز  ن�شتمر" يف 
املبادرات الإن�شانية واخلريية والتعريف  اإىل تر�شيخ  التي تهدف  التوعوية 
باأهداف ومبادئ اجلمعية  التي مت تقدميها اإىل احل�شور بعدة لغات �شارك 

يف عر�شها املتطوعني من كافة اجلن�شيات املقيمة يف الإمارات.
اأن  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  رك��ا���س  ب��ن  �شامل  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  وق��ال 
املجتمع  اأف��راد  اإىل حتفيز  تهدف  يومني  ا�شتمرت على مدى  التي  احلملة 
يف  والتفاوؤل  الأم��ل  تزرع  التي  الجتماعية  والربامج  بالأن�شطة  للم�شاركة 

نفو�س املر�شى وعائالتهم، وبالتايل حت�شني حياة الأفراد الذين يعانون من 
من الأوجاع ومد يد العون وامل�شاعدة لكل مري�س وحمتاج.

ال�شكر  راأ���س اخليمة يف اجلمعية  بن �شراي مديرة مكتب   ووجهت مهره 
اإىل كافة اجلهات و�شركاء النجاح على دعمهم للخدمات الن�شانية املتعلقة 
ا���ش��ت��م��رار اجلمعية يف برامج  ال�����ش��رط��ان. واأك����دت ع��ل��ى  مب�����ش��ان��دة م��ر���ش��ى 
حول  املجتمعية  والن�شاطات  والفعاليات  التثقيفية  واحل��م��الت  التوعية 

مر�س ال�شرطان واحلد والوقاية منه.

•• العني - الفجر 

اأطلقت حديقة احليوانات بالعني جتربتها ال�شيفية اجلديدة "�شيفنا غري" 
التي تتيح للزائر فر�شة التجول يف احلديقة وال�شتمتاع بالتجارب املذهلة 

يف �شيارة فارهة مكيفة ومغلقة يف جمال القيادة املريحة والفاخرة.
بالطابع  الرتحاب  مع  امللكية  املها  قاعة  يف  ملكي  با�شتقبال  اجلولة  وتبداأ 
احلديقة  على  والتعرف  ال�شيافة  كرم  بني  يجمع  الذي  العريق  الإماراتي 
وجتاربها والرحلة التي تنتظر الزائر يف اأجواء �شيفية باردة ومنع�شة على 
مدار �شهري اأغ�شط�س و�شبتمرب.  وتتوفر التجربة التي تنا�شب جميع اأفراد 
العائلة خالل اأيام الأ�شبوع كافة من ال�شاعة 9 �شباحاً وحتى ال� 12 ظهراً 
 6 الأق�شى  يكون احلد  اأن  على   800966 للخدمة عرب  امل�شبق  باحلجز 

ا�شتك�شافية  جولة  املمتعة  ال�شيفية  التجربة  وت�شم  جولة.  لكل  اأ�شخا�س 
ممتعة يف �شفاري العني املذهلة، واأخرى يف معر�س فر�س النهر الأول من 
نوعه بال�شرق الأو�شط لال�شتمتاع بروؤية مهارات الغو�س بر�شاقة حتت املياه 
الزرقاء التي تفتخر بها عائلة فر�س النهر الظريفة، ثم القيام بجولة �شيقة 
يف مركز ال�شيخ زايد لعلوم ال�شحراء مع اأمهر املر�شدين الإماراتيني، يليها 
زيارة معار�س احليوانات يف و�شط احلديقة وخو�س جمموعة من التجارب 
كالزرافة  احل��ي��وان��ات  واإط��ع��ام  ال��زواح��ف  كلقاء  احل��ي��وان��ات  م��ع  التفاعلية 
ينتقل  بعدها  ال�شتثنائية.  التجارب  من  وغريها  الليمور  مم�شى  وجتربة 
الزائر اإىل بيت الطيور خلو�س جولة ممّيزة تتيح له التعرف على خمتلف 
اأنواع الطيور املحلية والعاملية. ويف اخلتام �شيعود الزوار اإىل نقطة البداية 

يف قاعة املها امللكية.
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يه�جم  حيث   ،)IBD( اللته�بية  الأمع�ء  اأمرا�ض  من  نوع  اأنه  التقرحي  القولون  الته�ب  يعرف 
اجله�ز املن�عي بط�نة الأمع�ء.

وي�ص�عد اتب�ع نظ�م غذائي مركز للته�ب القولون التقرحي يف اإدارة الأعرا�ض، قد يو�صع الأ�صخ��ض 
الذين خ�صعوا لعملية جراحية اأو يع�نون من الته�ب القولون التقرحي على نظ�م غذائي منخف�ض 

البق�ي� اأو نظ�م غذائي منخف�ض الألي�ف من اأجل اإدارة الأعرا�ض وتقليل عبء مر�صهم.
وغ�لب� م� تكون الأنظمة الغذائية اخل��صة ب�لته�ب القولون التقرحي فريدة من نوعه� ب�لن�صبة 
منط  على  للعثور  طبي  اإ�صراف  حتت  التج�رب  بع�ض  اإجراء  ال�صروري  من  يكون  قد  لذلك  للفرد، 

الأكل املن��صب.

حمية القولون التقرحي: م� يجب تن�وله يف ح�لة النوبة
"البقايا" كمحتويات �شلبة  الأمعاء  الكندية لأبحاث  حتدد اجلمعية 
الأمعاء  حركات  ع��دد  تقليل  بهدف  اله�شم،  بعد  الأم��ع��اء  يف  تبقى 
تقت�شر  التي  "املخلفات" الألياف،  ت�شمل  اليوم.  يف  حتدث  التي 
على 10-15 جراما يف اليوم، ولكن النظام الغذائي منخف�س 
من  الأل��ي��اف  منخف�س  الغذائي  النظام  عن  يختلف  البقايا 
الأمعاء  ق��د حت��ف��ز ح��رك��ة  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  خ���الل ت�شمني 
امل��ت��ك��ررة، م��ث��ل م��ن��ت��ج��ات الأل���ب���ان وال��ك��اف��ي��ني والكحول 

واللحوم القا�شية اأو الدهنية.
تو�شي الدكتورة ديبورا يل، من �شيدلية دكتور فوك�س 
ع��ل��ى الإن���رتن���ت، ب��الأط��ع��م��ة ال��ت��ال��ي��ة ل��ن��ظ��ام غذائي 

منخف�س البقايا:
البطيخ  مثل  الأل��ي��اف  قليلة  واخل�شار  الفاكهة   -

واملوز وكذلك الفاكهة املطهية
اللحوم  مثل  الدهون  من  اخلالية  الربوتينات   -

البي�شاء والبي�س والتوفو
- احلبوب املكررة مثل اخلبز الأبي�س واملعكرونة 

البي�شاء ودقيق ال�شوفان
البذور  م���ن���زوع���ة  خ�������ش���روات   -
والبطاطا  اخل��ي��ار  مثل  واجل��ل��د 

والقرع.
موؤ�ش�شة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  ي��ق��ول 
 Crohn’s & Colitis
ومقرها  اخل���ريي���ة   UK
اململكة املتحدة: "الألياف 
ل�����ش��ح��ت��ك، لذا  م��ه��م��ة 
اإىل  التحدث  املهم  من 
اخت�شا�شي تغذية قبل 
تناولها،  م��ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل 
التقليل  يقرتحون  ق��د 
ل��ف��رتة ق�����ش��رية خالل 
اإ�شافتها  ث���م  ال���ن���وب���ة، 
نظامك  اإىل  ب����ب����طء 
اأن  ال��غ��ذائ��ي، م��ن املهم 
حتافظ على رطوبتك، 
تعاين  كنت  اإذا  خا�شة 
بكرة،  الإ����ش���ه���ال  م���ن 
ال����ك����ث����ري من  ا������ش�����رب 
جتنب  لكن  ال�����ش��وائ��ل، 
والكحول.  ال��ك��اف��ي��ني 
اأمالح  ت��ن��اول  ميكنك 
م����ع����اجل����ة اجل����ف����اف 
ع������ن ط�����ري�����ق ال���ف���م 
ت���ف���ق���د  ك�����ن�����ت  اإذا 
ال�شوائل،  من  الكثري 
مي��ك��ن��ك ����ش���راوؤه���ا من 
اأو حمالت  ال�شيدليات 

ال�شوبر ماركت".
الطعام  ط���ه���ي  ي�������وؤدي  ق����د 
بع�س  تك�شري  اإىل  اأي�شا 
الغذائية  الأل�����ي�����اف 

جلعلها اأكر قابلية لله�شم، كما هو مو�شح يف درا�شة يف جملة 
اأن عملية  اإىل  الب�شرية، مما ي�شري  للتغذية  النبات  اأغذية 

القابلة  غ��ري  الغذائية  الأل��ي��اف  كمية  م��ن  تقلل  الطهي 
للذوبان يف بع�س اخل�شروات.

حمية القولون التقرحي: 
يف  جتنبه  يجب  ال��ذي  م� 

النوبة
وج������������������������دت درا������������������ش�����������������ة يف 

 Advances in جم�����ل�����ة 
غذائي  نظام  اتباع  اأن   Nutrition

عايل الدهون ميكن اأن يزيد من نفاذية 
م�شكلة  اأمر ميثل  وهو  الأمعاء، 

ب����ال����ف����ع����ل مل������ن ي���ع���ان���ون 
القولون  ال���ت���ه���اب  م����ن 
ال�������ت�������ق�������رح�������ي، ت�������ش���ري 

جملة  يف  م����راج����ع����ة 
اللتهاب  و���ش��ط��اء 

النزعاج  اأن  اإىل 
ال��������ن��������اج��������م ع����ن 
القولون  ال��ت��ه��اب 
جلدار  التقرحي 

الأم��ع��اء ق��د ي��زي��د اأي�����ش��ا م��ن ن��ف��اذي��ة الأم���ع���اء، وب��ال��ت��ايل ف���اإن تقليل 
الأطعمة التي توؤثر اأي�شا على نفاذية الأمعاء.

يو�شح متحدث با�شم Crohn’s & Colitis UK اأنه ل يوجد 
نهج واحد ينا�شب اجلميع لتناول الطعام اأثناء نوبة الأمل

ي�شاعد  معينا  غذائيا  نظاما  اأن  يثبت  "مل  وي�شيف: 
التقرحي،  القولون  بالتهاب  امل�شابني  الأ�شخا�س 

اإىل  ت��وؤدي  الأطعمة  بع�س  اأن  النا�س  بع�س  يجد 
ظهور اأعرا�س اأو نوبات امل وحرقة لكن البع�س 
الآخ��ر ل يفعل ذل��ك. كل �شخ�س خمتلف وما 
ي�شلح ل�شخ�س ما قد ل ي�شلح ل�شخ�س اآخر. 
ل يوجد نظام غذائي واحد ينا�شب اجلميع، 
ميكن  ال��غ��ذائ��ي  نظامك  تغيري  اأن  ح��ني  يف 
اأن��ه ل  اإل  الأع��را���س،  اإدارة  اأن ي�شاعدك يف 
عدم  املهم  من  الطبي،  العالج  حمل  يحل 
اإجراء اأي تغيريات على نظامك الغذائي 
دون التحدث اإىل فريق اأمرا�س الأمعاء 

التغذية  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي  اأو  الل��ت��ه��اب��ي��ة 
اأول".

ت�شمل  املتحدث:"  وي�������ش���ي���ف 
الأط������ع������م������ة ال�����ت�����ي ت���زي���د 

الأعرا�س �شوءا يف بع�س 
الأح�������ي�������ان الأط����ع����م����ة 
الدهنية  اأو  احل�������ارة 
الغنية  والأط�����ع�����م�����ة 
والأطعمة  ب���الأل���ي���اف 

على  حت������ت������وي  ال������ت������ي 
ال����غ����ل����وت����ني واأط����ع����م����ة 
الألبان. امل�شروبات التي 
حتتوي على الكافيني اأو 

الكحوليات".

حمية الإق�ص�ء
ووفقا للدكتورة يل فاإن اتباع نظام غذائي لالإق�شاء قد ي�شهل عليك 
"يتم هذا فقط بالإ�شراف  حتديد الأطعمة املحفزة. تقول: 
تفاقم  اإىل  ت��وؤدي  اأطعمة  اأي  حتديد  هو  الهدف  الطبي، 
الأعرا�س. قد ت�شمل الأطعمة املحفزة الأطعمة الغنية 
بالألياف والأطعمة التي حتتوي على الالكتوز واأنواع 
املانيتول  اأو  ال�شوربيتول  ال�شكريات مثل  معينة من 
والأطعمة ال�شكرية مثل الكعك واملعجنات والأطعمة 

الغنية بالدهون والكحول والأطعمة احلارة ".
 Crohn’s and Colitis موؤ�ش�شة  ت�شري 
الكتئاب  م��ع��دلت  اأن  اإىل    Foundation
وال��ق��ل��ق اأع���ل���ى ل���دى امل�����ش��اب��ني مب��ر���س التهاب 
اأن يقلل من  ���ش��يء ميكن  اأي  ف���اإن  ل��ذا  الأم��ع��اء، 
بالتهاب  امل�شابني  ل��دى  التوتر 
قد  التقرحي  القولون 
اإدارة  يف  مفيدا  يكون 
العقلية،  ال�������ش���ح���ة 
ال��ن��ح��و فاإن  ع��ل��ى ه����ذا 
املخططة  ال����وج����ب����ات 
وامل���ب���ن���ي���ة على  م�����ش��ب��ق��ا 
اح����ت����ي����اج����ات غ���ذائ���ي���ة 
جتعل  اأن  ميكن  معينة 
اليومية  ال����ت����ج����رب����ة 
لل����ت����ه����اب ال���ق���ول���ون 
اإرهاقا  اأقل  التقرحي 
ق��ل��ي��ال، وق����د جتعل 
اأكر  النوبة  جتربة 

احتمال.

نوع من اأمرا�ض الأمع�ء اللته�بية

ما احلمية التي يجب اتباعها اأثناء التهاب القولون التقرحي؟

درا�صة تظهر الث�ر ال�ص�رة لتن�ول كمي�ت كبرية من ال�صوديوم

زيادة امللح.. عادة غذائية �سيئة قد تفقدك �سنوات من حياتك
الأوروبية،  القلب  جملة  يف  موؤخرا  ُن�شر  جديد  بحث  در���س 
500000 �شخ�س، ولحظ  الغذائية لأكر من  الوجبات 
طعامهم  اإىل  امللح  اأ�شافوا  الذين  الأ�شخا�س  اأن  الباحثون 

% مقارنة مبن   28 بن�شبة  املبكرة  الوفاة  زادوا من خطر 
مل ي�شتخدموا ملحا اإ�شافيا، عالوة على ذلك فاإن الرجال 
اإىل  امل��ل��ح  وي�شيفون  ع��ام��ا   50 العمر  م��ن  يبلغون  ال��ذي��ن 

طعامهم يفقدون من حياتهم مبعدل 1.5 عام بينما تخ�شر 
من  اإ�شافيا  ملحا  تناولن  اللواتي  العمر  نف�س  يف  الن�شاء 

حياتهن بنحو 2.28 عاما.
ال��ع��ام��ة وطب  ال�شحة  كلية  ال��دك��ت��ور  امل��وؤل��ف��ني،  كبري  ق��ال 
امل���ن���اط���ق احل������ارة ب��ج��ام��ع��ة ت���ول���ني يف ن��ي��و اأورل����ي����ان����ز، ليو 
ت�شي:"تقدم درا�شتنا اأدلة داعمة من منظور جديد لإظهار 
الآثار ال�شارة لتناول كميات كبرية من ال�شوديوم على �شحة 
الإن�شان، والتي ل تزال مو�شوعا مثريا للجدل، النتائج التي 
تو�شلنا اإليها تدعم الن�شيحة القائلة باأن تقليل تناول امللح 
عن طريق تقليل امللح امل�شاف اإىل الوجبات قد يفيد ال�شحة 

ويح�شن متو�شط العمر املتوقع."
موؤ�ش�شة   Healthful Lane Nutrition ت��ق��ول 
اأماندا لني: توؤكد هذه الدرا�شة على اأهمية توازن ال�شوديوم 
ال��ع��دي��د من  ي�شتهلك  ال��غ��ذائ��ي،  ال��ن��ظ��ام  وال��ب��وت��ا���ش��ي��وم يف 
الكثري  غربيا  غذائيا  نظاما  يتناولون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س 
من ال�شوديوم وقليال جدا من البوتا�شيوم، ميكن اأن يوؤدي 
عدم التوازن املطول يف هذه الإلكرتوليتات اإىل زيادة �شغط 
الدم الذي ميكن اأن يت�شبب يف تلف القلب والعني والدماغ 

والكلى".
ت�شري لني اأي�شا اإىل اأن "الإر�شادات املتعددة" مثل الإر�شادات 
الأبي�س  للبحر  ال��غ��ذائ��ي  وال��ن��ظ��ام  لالأمريكيني  الغذائية 
املتو�شط "تو�شي باحلد من ال�شوديوم اإىل 2300 ملليغرام 

اأو ملعقة �شغرية واحدة يوميا من ملح الطعام".

وبح�شب لني يتواجد ال�شوديوم غالبا يف الأطعمة امل�شنعة، 
ولهذا ال�شبب ميكن يف بع�س الحيان البتعاد عن ال�شوديوم 

وامللح عن طريق تقليل تناول هذه الطعمة اأو احلد منها.

تقرتح لني ا�شتبدال امللح باحلم�س قائلة: "ميكن اأن ي�شيف 
ا�شتخدام م�شادر حم�شية خمتلفة مثل خل التفاح وخل نبيذ 

الأرز واحلم�شيات م�شادر رائعة للنكهة دون اإ�شافة امللح".

يّتبع كثريون ع�دة زي�دة امللح للطع�م قبل تذوقه يف بع�ض الأحي�ن، ولكن قد تكلف هذه الع�دة هوؤلء �صنوات من حي�تهم.
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�شاتاين - حتمل  تول�شيدا�س  بامناين  ال�شيدة:ناندا  100% وذلك اىل  البالغة  عن كامل ح�شتهم 
)�شالون  امل�شماه  الرخ�شة  يف  الهند  اجلن�شية   - رقم:784199163936315  هوية  بطاقة 
ق�شطنطينية للحالقة( تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:800279 ال�شادرة من دائرة 

التنمية القت�شادية بال�شارقة.
�شان  2013 يف  ل�شنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات 

القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70626

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
MOJAU_2022- 0082676 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اعالن/بيع وتنازل عن الرخ�سة التجارية

بوابة الطالع للمقاولت الفنية - وكيل خدمات
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:كلونيل عبا�س بي كي مامونهى - اجلن�شية الهند يرغب يف البيع والتنازل 
100% وذلك اىل حار�س كونيل عبا�س كونيل اجلن�شية الهند - يف الرخ�شة  عن كامل ح�شته والبالغة 
امل�شماه:بوابة الطالع للمقاولت الفنية ، والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 737217 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى:تنازل �شاحب الرخ�شة لخر .
2013 يف �شان الكاتب  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70408 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
MOJAU_2022- 0082639 رقم املعاملة

اعالن تنازل عن الرخ�سة التجارية
جا�شم لنقاوي للخياطة الرجالية - فردية

المارات  ، اجلن�شية  لنقاوي  ال�شيد:جا�شم غالم ععبدالكرمي علي  بان  للجميع  ليكن معلوما 
100% وذلك اىل ميزان مياه ذو الفقر  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته والبالغة 
والتي  الرجالية(  للخياطة  لنقاوي  )جا�شم  امل�شماه  الرخ�شة  يف  بنغالدي�س  اجلن�شية   - علي 
تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 779005 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 

- تعديالت اخرى:تنازل �شاحب الرخ�شة لخر .
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70408 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - احللقة ال منة للمقولت الفنية ذ.م.م
اأداء اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004959/ 

اإىل املحكوم عليه : 1- احللقة ال منة للمقولت الفنية ذ.م.م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:لونار 
اكليب�س للمقاولت العامة  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :21934.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار  ، ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ثروت فار�س �سحته فار�س
جزئي مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000643/ 

اإىل املحكوم عليه : 1- ثروت فار�س �شحته فار�س 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:م�شرف 
المارات ال�شالمي م�شاهمة عامة  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :166199.25
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار  ، ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - القب�سة العاملية 
ملقاولت البناء ذ.م.م حممد اديب ح�سن حجازي

اأداء اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004549/ 
اإىل املحكوم عليه : القب�شة العاملية ملقاولت البناء ذ.م.م - حممد اديب ح�شن حجازي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:مو�شى 
�شبحي منر حموده ، اجلن�شية اأردين  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم 
له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 
الر�شوم وامل�شاريف :201857  �شامال  الكلي  املجموع   : املطلوب  تنفيذه كالآتي  احلكم 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار  ، ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة الفجية الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
املرجتعة ال�سيكات   FUCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001099/ 

اإىل املحكوم عليه : ريا�س خليل �شليمان حنيدق - العنوان:جمهول مكان القامة 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:م�شرف 
املذكور  قد  له  املحكوم  اأن  اعاله، ومبا  اليها  امل�شار  الق�شية  ، يف  ال�شالمي   ال�شارقة 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :1223720.0 درهم
 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار  ، ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

املرجتعة ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003085/ 

اإىل املحكوم عليه : عبداهلل عبا�س كرم البلو�شي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:م�شرف 
املذكور  قد  له  املحكوم  اأن  اعاله، ومبا  اليها  امل�شار  الق�شية  ، يف  ال�شالمي   ال�شارقة 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :143813.0
 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار  ، ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
 �سهادة بالتا�سي يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : ب�بل لتج�رة الث�ث املنزيل ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 125 ملك را�شد خليفه را�شد بالهول املهريي - بردبي - الرب�شاء الوىل 
القيد  921255 رقم   : الرخ�شة  ،  رقم  القانوين :�شركة  ذات م�شوؤولية حم��دودة  ال�شكل    ،
بال�شجل التجاري : 1529102 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد 
، وذلك مبوجب قرار  اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�شجل  التاأ�شري يف  مت 
حماكم دبي بتاريخ 2022/7/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/7  
لتدقيق  ام  ايه  ات�ض  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  احل�ص�ب�ت العنوان : مكتب رقم 
- ديرة - بور�شعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
�سهادة بالتا�سي يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�ص�ب�ت
 - دي��رة   - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 

بور�شعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية ب�بل لتج�رة الث�ث املنزيل ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
 2022/7/7 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/7/7 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

يف الدعوى رقم  132/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

113-221 مبنطقة مطار دبي الدويل والبالغ  البلدية  8 ورقم  مو�شوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون العقار الواقع على قطعة الر�س رقم 
م�شاحتها )3716.12( مرت مربع واملرهون ل�شالح طالبة المر مبوجب عقد الرهن املوؤرخ يف 2017/3/20 وامل�شدق ا�شول لدى دائرة الرا�شي 

والمالك حتت الرقم 2396/2017 من الدرجة الوىل واململوك للمطلوب �شده المر الوىل )املدين ال�شلي( .
طالب التنفيذ:بنك اخلليج الدويل �س.م.ب - مكتب متثيل 

عنوانه :امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - اجتاه امارة ابوظبي - برج املو�شى 2 - بجانب مطعم �شدف - بالقرب من �شوبر ماركت ليفكو - الطابق 
التا�شع - مكتب رقم 901 - وميثله:عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي 

املطلوب اإعالنه : حممد عمر علي بن حيدر احلارثي 
ع��ن��وان��ه :ام����ارة دب���ي - دي���رة - ال��ق��ره��ود - ب��ال��ق��رب م��ن حم��ط��ة م���رتو ج��ي ج��ي ك��و - ب��ن��اي��ة حم��م��د ع��م��ر ب��ن ح��ي��در - 0097142821191 - 

info@mobhgroup.com  -  042825115
مو�شوع الإعالن :املنفذ �شدهم :�شركة حممد عمر بن حيدر للعقارات �س.ذ.م.م - �شركة حممد بن حيدر للم�شاريع �س.ذ.م.م - �شركة جمموعة حممد 

عمر بن حيدر القاب�شة م�شاهمة خا�شة
 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/24 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه 
اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى 
باإعرتا�شه معززا  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الثمن ال�شا�شي قبل دخول  20% من  تاأمني ليقل عن  اي��داع  ال�شراء  راغبي 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم 
اأو�شاف  اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان  اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على  املزاد ب�شرط 
3716.12 مرت مربع -  امل�شاحة   - 221-113 البلدية  8 - رقم  ال��دويل - رقم الر���س  ار���س ف�شاء - املنطقة مطار دبي  العقار  املمتلكات :ن��وع 

التقييم:35999949 درهم يباع لعلى عطاء.
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70498 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

MOJAU_2022- 0082709 رقم املعاملة
  اإعــالن بالن�سر 

بني  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
الأطراف املذكورة.

من الطرف الأول :  �شعيد حممد ح�شن ال�شراري الظنحاين - اجلن�شية المارات حيث 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% - الطرف الثاين:فهد بيك 
التجاري )ركن  البلو�شي - اجلن�شية المارات يف الرخ�شة  حممد عبداهلل عبدالرحمن 
�شناعية  رخ�شة  ال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�س  للحدادة(  الربكة 
رقم:778521 - ال�شادرة بتاريخ:2020/7/21 يف دائرة التنمية القت�شادية ال�شارقة 

- تعديالت اخرى:ليوجد
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

يف الق�سية رقم 2022/1993 ايجارات ال�سارقة
املدعي عليه:بوابة دم�شق للعقارات ملالكها/�شهيل مطر �شامل املهريي

اخل�شم املدخل:القاب�شة العاملية ملقاولت البناء ذ.م.م
يتوجب عليكم احل�شور ب�شخ�شكم او وكيل قانوين لجتماع اخلربة املحدد له جل�شة 
النزاع يف متام  املوافق:2022/8/24 عن طريق النتقال اىل موقع  يوم الربعاء 

ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا.
املرفوعة �شدكم:من املدعي/حممد �شيف عبيد الهاجري

 - exp.dr.ebraheim@gmail.com:كما يرجى التوا�شل مع اخلبري املنتدب على الربيد
وهاتف رقم:0501585115 ويف حالة عدم ح�شوركم �شتبا�شر اخلربة عملها

اخلبري العق�ري
د.ابراهيم علي لهب�ض

 اإعالن بالن�سر ملوعد اجتماع
اخلربة واملعاينة املوقعيه

70197 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  666/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/1000 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )662.157( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ش�شة عقار
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

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

املطلوب اإعالنه : 1- حممد عا�شم �شهزاد حممد �شريف  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )662157.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 253/2022/5125 تنفيذ �سيكات 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شدهم/1- ميك�شماك�س للتجاره ذ.م.م 2- اورنيام بولكيل كونهي مويدو 
حمزه 3- عبدالرزاق حمي الدين  -   جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 

وقدره )5355000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 253/2022/3273 تنفيذ �سيكات 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

في�شوانادهان  كومباكونام   -2 ذ.م.م  التامني  لو�شطاء  افون  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
فينكاتي�شواران  -   جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 

وقدره )2770080( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3953/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : و�شع ال�شيغة التنفيذية على ال�شيكات ارقام )046916 و 016917 و 011488 و 409685 
التنفيذ مببلغ وقدره  ابوظبي الول ل�شالح طالبة  التجاري وبنك  بنكي دبي  املح�شوبة على  و 368088( 
)428.412.79( درهم اربعمائة ثمانية وع�شرون الف اربعمائة واثني ع�شر درهم وت�شعة و�شبعون فل�شا - 

منع املنفذ �شده من ال�شفر والتعميم على كافة منافذ الدولة بقرار املنع من ال�شفر يف حق املنفذ �شده .
طالب التنفيذ : ان .اف.تي. اأخ�شائيون بالروافع الربجية ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - منطقة الظفرة - مبنى البناية بي 4 - �شقة الطابق الر�شي
املطلوب اإعالنهما : 1- راجي�س كومار كري�شنا 2- بيفر جلف للمقاولت �س.ذ.م.م - �شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)428517.79( اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
MOJAU_2022- 0082642 رقم املعاملة

اعالن تنازل عن رخ�سة
اجلن�شية  اماراتي   - الب�شر  حممد  عبدالرحمن  ال�شيد:فالح  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)مطعم  امل�شماه  الرخ�شة  100% يف  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
بوابة النخبة( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة حتت رقم 788408 اىل ال�شيد/احمد حممد 
�شبحي حاج عمر - �شوري اجلن�شية ، لت�شبح ن�شبته 100% مع تغيري ال�شكل القانوين من 

موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات
 2013 ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 70533
MOJAU_2022- 0082646 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اعالن

حيث ان ال�شيد:عبدالب�شري �شينجال باناتيل - هندي اجلن�شية ميلك الرخ�شة التجارية )�شوبر 
ماركت الكمون( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 767910 حيث 
والتنازل عن كامل  البيع  باناتيل - هندي اجلن�شية يرغب يف  �شينجال  ال�شيد:عبدالب�شري  ان 
ح�شته يف الرخ�شة التجارية )�شوبر ماركت الكمون( البالغة 100% اىل ال�شيد:حممد زاهد 

الدين طفيل احمد - بنغالدي�شي اجلن�شية تنازل �شاحب الرخ�شة لخر 
2013 يف   وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
MOJAU_2022- 0082892 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اعالن

حيث ان ال�شيد:حممود ال�شيد ح�شان القطاوى - فل�شطينية اجلن�شية ميلك الرخ�شة التجارية 
)دار الذيد خلياطة املالب�س الن�شائية( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقة مبوجب رخ�شة 
رقم 111367 حيث ان ال�شيد:حممود ال�شيد ح�شان القطاوى - فل�شطيني اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية )دار الذيد خلياطة املالب�س الن�شائية( 
�شاحب  تنازل   - اجلن�شية  باك�شتاين   - زاده  حكيم  زيب  ال�شيد:حممد  اىل   %100 البالغة 

الرخ�شة لخر. 
2013 يف   وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5322/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2022/6 جتاري م�شارف كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )444583242( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : بنك دخان/بنك بروة �شابقا - �شركة م�شاهمة قطرية خا�شة
عنوانه:وعنوانه املختار لغرا�س هذه الدعوى مكتب الغريب وم�شاركوه حمامون وم�شت�شارون قانونيون 

- دبي - �شارع بور�شعيد - بناية �شيتي اأفنيو - مكتب رقم 203 و 204
 وميثله:خمتار حممد باقر غريب

املطلوب اإعالنهم : 1- عدنان طاهر ميان 2- مريكوري اإنرتنا�شونال الكرتوميكانيكال كونرتانتيج ذ.م.م 
3- �شلمان طاهر - �شفتهم : منفذ �شدهم

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )444583242(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1595/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املعرو�س �شدها بان توؤدي للطالبة مبلغ )200.000( درهم مائتان الف درهم 
يف  املبلغ  كامل  ا�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %12 ب��واق��ع  ال�����ش��داد  يف  املطل  ع��ن  التاخريية  ال��ف��ائ��دة  اىل  بال�شافة 
2020/11/26 وحتى ال�شداد التام بحكم امل�شمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة الزام املعرو�س �شدها بالر�شوم والتعاب 

وامل�شروفات . 
املدعي:دار التاأمني �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - اخلالدية - ابوظبي - �شارع �شارع زايد  الول - مبنى بناية/حمد حممد البادي 
الظاهري - وميثله:�شيخه حممد �شيف علي املحرزي

املطلوب اإعالنه :  1- ب اإت�س لو�شاطة التاأمني �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/7/25 - بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي مبلغ )200.000( درهم مائتان الف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت طلب النفاذ املعجل ، ولكم 
احلق يف التظلم المر او ا�شتئنافه بح�شب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون 

الجراءات املدنية  .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اعالن بالن�سر        
 28/2022/140 احوال مال امل�سلمني 

تف��صيل الإعالن ب�لن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- عدنان جمعه خلف البدري  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�شو�شن ابراهيم خالد احلزبه 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها اإلغاء ولية وتعيني و�شي 

�شباحا   08:30 ال�شاعة   2022/8/23 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
القرهود  ال�شخ�شية يف منطقة  الح��وال  بعد يف مبنى  التقا�شي عن  قاعة  يف 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - العلمني لتجارة الملنيوم والزجاج
املرجتعة ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003733/ 

اإىل املحكوم عليه : العلمني لتجارة الملنيوم والزجاج 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:�شركة 
العجوبة لت�شنيع الالملنيوم والزجاج ذ.م.م ، اجلن�شية المارات العربية املتحدة  ، يف 
الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :45056 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار  ، ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1150/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1603/2021 مدين جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )22256( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : اوك�شجني لتجارة املعدات الريا�شية - واخرون
عنوانه:المارات - امارة دبي - مدينة دبي - اجلافلية

املطلوب اإعالنه : 1- �شو بالزا �س.ذ.م.م  - �شفته : منفذ �شده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعالن : قد 
به وقدره )22256.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  946/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 28/2021 عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)18.727.692.05( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف وتنفيذ احلكم ح�شب منطوقه .

طالب التنفيذ : بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود فرع دبي
عنوانه:المارات - امارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود - الطابق 

20 - داون تاون دبي - مكاين رقم:24665865072 - بوكالة املحامي/احمد رم�شان 
 وميثله:حليمة مرت�شى حممد خمتار املرزوقي

املطلوب اإعالنه : 1- حممد اأمان مري�شنت  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن الوحدة رقم2622 باملبنى 
بالزو فري�شات�شى على قطعة الر�س رقم 460 مبنطقة اجلداف - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 70448

اعالن بالن�سر        
 256/2022/18 عقاري جزئي 

تف��صيل الإعالن ب�لن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- باد بروبرتيز ناين ليمتد  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :حممود اأ�شد اهلل راه بيما 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد املربم بني املدعي واملدعي عليها والزام 
املدعي عليهما ب�شداد مبلغ وقدره )1.249.000( درهم مليون ومائتان وت�شعة واربعون الف درهم 
- والزام املدعي عليهما بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة القانونية وحتى ال�شداد 
اأ�شابته  التي  واملعنوية  املادية  ال�شرار  املدعي عن  بتعوي�س  املدعي عليهما  ثانيا:الزام   - التام 

مبلغ وقدره )2.062.125( درهم 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2022/8/22 ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1592/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�شاد�شة رقم 216
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )227402( درهم ومبلغ التعوي�س )100000( درهم والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2017/3/9 وحتى ال�شداد التام . 
املدعي:ابراهيم خليل ابراهيم نا�شر احلو�شني

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع مرا�شي درايف - بناية وي�شت بريي - الطابق الرابع - مكتب 
406 - وميثله:حممد عبداهلل حم�شن عبدالرحيم الربيكي

املطلوب اإعالنه :  1- الوادي الأخ�شر للعقارات ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
املنعقدة بتاريخ:2022/8/9 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/  مو�شوع الإع��الن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
العقارية  للوحدة  التداعي  �شند   2014/2/1 يف  املوؤرخة  البيع  اتفاقية  بف�شخ  اول  احلو�شني  نا�شر  ابراهيم  خليل  ابراهيم 
)�شقة �شكنية( رقم B03-303 الكائنة يف م�شروع وادي طرابزون الكائن مبنطقة طرابزون بجمهورية تركيا ، وبالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )227402( درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5% �شنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة 
الق�شائية احلا�شل يف 2021/3/3 وحتى متام ال�شداد - ثانيا:الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )60.000( 
درهم �شتون الف درهم على �شبيل التعوي�س والزامها بالر�شوم وامل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا 
ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:211/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم 31

مو�شوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ وقدره )22.313.856.74( درهم وفائدة 12% من تاريخ ا�شتحقاق 
ال�شتحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  املبلغ 

وحتى تاريخ ال�شداد مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة . 
املدعي:فريهولد �شوليو�شنز م.د.م.�س

عنوانه:المارات - امارة دبي - الثنية اخلام�شة - دبي - �شارع �شارع ال�شيخ زايد - مبنى �شابا تاور - �شقة 
Office 2602  Saba 1 ، Cluster E JLT

املطلوب اإعالنه :  1- فرانكو فافيال  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2022/7/27 يف الدعوى املذكورة 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  م.د.م.������س  �شوليو�شنز  فريهولد  ل�شالح/  اع���اله 
ال�شداد  الدعوى وحتى متام  تاريخ قيد  �شنويا من  بواقع %5  القانونية  والفائدة  )22.313.856.74( درهم 
، حكما مبثابة  م��ن طلبات  ذل��ك  م��اع��دا  ورف�شت  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  دره���م مقابل  وال���ف  امل�شاريف  وال��زم��ت��ه 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم  اليوم  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
 اعالن بالن�سر

320/2022/393 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث  
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اف�شل ح�شني - جمهول حمل  اف�شل  بن  في�شل   -1/ �شده  امل�شتاأنف  اىل 
ا�شتاأنف/ - قد  اف�شل  امل�شتاأنف / امين في�شل في�شل بن  ان  القامة مبا 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شه  -  وح��ددت  رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم 
مبنى  يف  بعد  ع��ن  التقا�شي  بقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2022/8/31
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ، القرهود  مبنطقة  ال�شخ�شية  الح��وال 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70392

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 5953/2022/253 تنفيذ �سيكات 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهما/1- طائف املدينة للمقاولت 2- نبى بخ�س ماديا

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/املطوع لتاأجري املعدات �س.ذ.م.م

بتاريخ:2022/7/18 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )123725.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6845/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
رقم  امل��رجت��ع  وال�شيك   )000102( رق��م  امل��رجت��ع  ال�شيك  م��ن  ك��ال  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  م��و���ش��وع 

)000103( وال�شادران عن بنك المارات ال�شالمي باجمايل قيمة )294.045( درهم 
طالب التنفيذ : تعاونية الحتاد

تاور  بري�شم  - مبنى  ال�شعادة  �شارع   - دبي   - التجاري  - منطقة اخلليج  دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
- �شقة 1901

املطلوب اإعالنهما : 1- حممد ح�شن احمد كرامة العامري 2- بلو ايز لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م 
- �شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)299630( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�سر
المارات يرغب  - اجلن�شية  الهرمودي  ر�شيد ح�شني  ال�شيد:نبيل �شالح  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يف البيع والتنازل عن 50% من كامل ح�شته البالغة 100% ل�شالح ال�شيد:عمري اف�شل قري�شي 
حممد اف�شل فري�شي - اجلن�شية باك�شتان - وال�شيد/نبيل �شالح ر�شيد ح�شني الهرمودي - اجلن�شية 
المارات يرغب يف البيع والتنازل عن 50% من كامل ح�شته البالغة 100% ل�شالح ال�شيد/عثمان 
حيدر قري�شي حامد علي قري�شي - اجلن�شية باك�شتان يف الرخ�شة امل�شماه )الر�شد لت�شليح و�شيانة 
املعدات الهيدروميكانيكية( �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة بالرقم:606866 - 

تعديالت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل وكيل خدمات
2013 يف �شان  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  املادة )14( فقرة )5( من احكام    وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات 

القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
MOJAU_2022- 0082851 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة:هيفاء علي �شعيد �شاحوه ال علي ، اجلن�شية المارات يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته والبالغة 100% وذلك اىل ال�شيد:يا�شر عبدالعزيز رادمن�س 
بامارة  تاأ�ش�شت  والتي  واللحام(  للحدادة  املميز  التقان  )ور�شه  الرخ�شة  يف   - ايران  اجلن�شية 
779985 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية - تعديالت  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 
 ، الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اىل  القانوين  ال�شكل  تغيري   ، لخر  الرخ�شة  �شاحب  اخرى:تنازل 

تعديل ال�شم التجاري لي�شبح )ور�شة التقان للحدادة واللحام ذ.م.م(
 2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س    
على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  الجراء 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
 اعالن بالن�سر باللغة العربية/الجنليزية

للم�ستاأنف �سده للح�سور امام مكتب ادارة الدعوى
يف ال�ستئناف رقم:2022/1030 

بناء على طلب امل�شتاأنفني:1- �شوي�س للعطورات �س.م.ح 2- ام او جي هولدينج 
ليمتد 3- �شامل م�شتهيل بن احمد املغ�شني.

امل�شتاأنف �شده:فرزين يداله عابديني ابخواره - اجلن�شية ايران
ا�شتئناف  مبحكمة   1 رقم  الدعوى  ادارة  مكتب  امام  باحل�شور  مكلف  اأنت 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - ال�شارقة 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك يوم الربعاء املوافق:2022/8/24 م 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك م�شتاأنف �شده 
 مدير  اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب اإدارة الدعوى

70545 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده  
يف التنفيذ رقم  473/2015/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
 2014/449 رق��م  بال�شتئناف  واملعدل   ، كلي  عقاري   2013/180 رق��م  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

ا�شتئناف عقاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )1075909( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ:�شريجي �شرجيف - واخرون 

عنوانه :جمهورية رو�شيا الحتادية - مو�شكو - يعلن على مكتب البحر وم�شاركوه للمحاماة الكائن يف امارة دبي - بردبي - القرهود 
- منطقة عود ميثاء - جانب هيئة كهرباء ومياه دبي - بناء مكاتب عود ميثاء - الطابق 3 - مكتب 316 - وميثله:يو�شف حممد 

ح�شن حممد البحر 
املطلوب اإعالنه : �شركة املدار لال�شتثمارات ذ.م.م 

عنوانه :امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بعد مركز مزايا - بناء �شانا - الطابق الثاين - مكتب 226 - 0504270200 
almadar@emirates.net.ae -

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/24 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�شا�شي قبل  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف 
املمتلكات :نوع العقار وحدة عقارية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 9 - رقم املبنى 1  - ا�شم املبنى �شكال تاور - رقم العقار 

درهم. التقييم:863820.29   - مربع  مرت   85.19 امل�شاحة   -  15 الطابق  رقم   -  1502
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70469 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4980/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة ارقام )000059( و )000060( وال�شادرة عن بنك 

المارات دبي الوطني بقيمة اجمالية )733.906( درهم 
طالب التنفيذ : داماك هومز �س.ذ.م.م

ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام���ارة دب��ي - ال��رب���ش��اء الوىل - ب��ردب��ي - دب��ي - ���ش��ارع ال�شيخ زاي��د - مبنى ملك 
اك�شيكيتف هايت�س - �شقة 2006

املطلوب اإعالنه : 1- علي عبدالرحمن كاظم العاين - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)734471( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7716/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

بقيمة  �شدها  املنفذ  عن  وال�شادر   )098511( رق��م  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
 )76.000(

طالب التنفيذ : جماهد املقبول املنا حممد
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ام هرير - مبنى زمردة - �شقة اخلام�س - خمترب 

دبي املركزي
املطلوب اإعالنه : 1- �شماح حممد عمر ادري�س - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن :بتاريخ:2022/8/4  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )76000.00( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1450/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/3697 نزاع مدين ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )23.570.6( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شركة دبي للتاأمني )�شركة م�شاهمة عامة(

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �شارع الرقة - مبنى ملك خا�س با�شم �شركة دبي للتامني - بجوار 
مطعم ال�شفدي

املطلوب اإعالنه : 1- توب �شبي�س لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م  - �شفته : منفذ �شده
املنفذ به  املبلغ  اع��اله وال��زام��ك بدفع  امل��ذك��ورة  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  مو�شوع الإع��الن : قد 
وقدره )23.570.6( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 

ف����ق����دت �����ص����ه�����دة اأ�����ص����ه����م �����ص�����درة 
ع����ن ����ص���رك���ة )اأ�����ص����م�����ك( ب������ص��م/
اح��م��د ح�����ص��ن برقم  ج������ص��م حم��م��د 
وبعدد   ASMAK1726886:صه�دة�
اأ�صهم 200 �صهم ، فمن يعرث عليه� يرجى 

الت�ص�ل على رقم:0507757545

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:اوليك�شي كولومييت�س اجلن�شية اوكرانيا يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شادة:بلدوزير �شو�شي 
ليمتد - يف الرخ�شة امل�شماه )ال�شحي للماأكولت اليابانية( تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة 
مبوجب رخ�شة رقم 784437 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة - 

تعديالت اخرى:ليوجد
ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�سر
المارات  اجلن�شية   - ح�شن  احمد  ح�شن  ال�شيد:عبداهلل  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% ل�شالح ال�شيدة:ندى احمد 
حممد حممد ح�شام الدين - اجلن�شية م�شر ، يف الرخ�شة التجارية )ح�شانة درمي 
لند( �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة بالرقم:29101 - تعديالت 

اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات.
ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:بدر املنري ب�شري ابوبكر - اجلن�شية الهند ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد:قا�شم حممد حمي 
امل�شماه )�شاهر للعب الطفال واللكرتونيات(  الرخ�شة  الهند يف  الدين - اجلن�شية 
تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 115923 ال�شادرة من دائرة التنمية 

القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى.
ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:ا�شف نالوبوراباتيل مولكيتيل - اجلن�شية الهند يرغب 
ال�شيد:انور  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�شته  50% من  والتنازل عن  البيع  يف 
ارومادى عبدالرحمن حاجي نالوبوراباتيل مولك - اجلن�شية الهند يف الرخ�شة امل�شماه 
رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  النارية(تاأ�ش�شت  الدراجات  لتاجري  )املت�شابقون 

اخرى. تعديالت   - بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   800927
 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:احمد علي احمد املال ال علي - اجلن�شية المارات العربية املتحدة 
، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد:عبدال�شالم كونداتيل 
مويدو - اجلن�شية الهند ، يف الرخ�شة امل�شماه )�شالون �شمنان للحالقة الرجالية( تاأ�ش�شت بامارة 
تعديالت   - القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  رقم:762469  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة 
من  التجاري  ال�شم  تغيري   - خدمات  وكيل  اىل  فردية  موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  اخرى:تغيري 
�شالون �شمنان للحالقة الرجالية اىل نور املها لتجارة املواد الغذائية - تعديل الن�شاط التجاري من 

ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للرجال اىل:بيع املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - بالتجزئة.
2013 يف �شان  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  املادة )14( فقرة )5( من احكام    وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات 

القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - الفانو�س ال�سفر للتجارة العامة ذ.م.م
املرجتعة ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000670/ 

اإىل املحكوم عليه : الفانو�س ال�شفر للتجارة العامة ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:ال�شيخ 
�شلطان بن �شعيد بن ماجد بن �شقر القا�شمي ، اجلن�شية المارات العربية املتحدة  ، يف 
الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :129890
 )15( خالل  اعاله  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0005049 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليهم : مركز المارات العربية املتحدة لل�شرافة ذ.م.م - فرع ال�شارقة �شوق الرولة
جمهول حمل الإقامة 

نعلمكم بان املدعية/مروى بنت ر�شا الف�شالوي - اجلن�شية تون�س يف الدعوى رقم:5049/2022 دائرة 
عليها  املدعي  فيها:الزام  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رقع  الثالثة:قد  الدائرة  العمالية  الواحد  اليوم 

ب�شداد مبلغ وقدره )84257 درهم( بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف .
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/8/30 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الحتادية املحكمة 
 ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )  15 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية 
ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 

ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
 حرر بتاريخ  2022/8/16  

مكتب اخلدمات الق�سائية      
�سعيد خلفان را�سد ال�سعايل

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13622 بتاريخ 2022/8/17 
اعالن بالن�سر

رقم املحرر : 2022/150282
بالتوقيع  جميعا  وميثلها   566676 الرخ�شة  رقم  القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  الدولية  املنذر:اتفاق 
وكالة  مبوجب  الر�شه  خلفان  عبيد  املحامي:حممد  عن  وكيال  ب�شفته  جمعه  عبداملنعم  ال�شتاذ/عبدالرحيم 

م�شدقة بتاريخ:2019/4/14 رقم املحرر 2019/1/80349.
�شد املنذر اليها:رمي الطاعي ، مغربية اجلن�شية ، رقم الهوية:784198851725378

انذا انذار بالتكليف بالوفاء ب�شداد مبلغ )150.000( درهم
مائة  درهم   )150.000( مبلغ  اليها  املنذر  ذمة  يف  تر�شد  اليها  واملنذر  املنذر  بني  تعامالت  مبوجب  انه  حيث 
وخم�شون الف درهم املحرر مبوجب ال�شيك رقم 2 املح�شوب على بنك را�س اخليمة الوطني واملوؤرخ:2022/6/15 
اليها مرارا وتكرارا ب�شورة ودية  املنذر  املنذر  او موقوف - طالب  والذي اعيد دون �شرف نظرا احل�شاب جممد 
ب�شرورة الوفاء بقيمة املبالغ املرت�شدة يف ذمتها ال انها تقاع�شت عن ال�شداد دون مربر او م�شوغ قانوين - لذلك 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�شرورة الوفاء مبلغ وقدره )150.000( درهم وذلك خالل مهله خم�شة ايام من تاريخ 
ومطالبتكم  قبلكم  القانونية  الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  م�شطرين  نكون  �شوف  وال  النذار  لذلك  ا�شتالمكم 
ق�شائيا بقيمة املبالغ املرت�شدة يف ذمتكم بال�شافة اىل الفوائد القانونية الناجتة عن التاأخر يف ال�شداد وبكافة 

الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة مع التعوي�س ان كان له مقت�شى وحفظ كافة احلقوق الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533
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•• ال�شارقة-الفجر:

جوانب  كافة  على  التكنولوجيا  تاأثري  ا�شتمرار  مع 
حياتنا، والتغيريات اجلذرية التي طراأت على طرق 
يف  عليها  احل�شول  و�شهولة  املعلومات  اإىل  و�شولنا 
اأهمية  ���ش��وؤال م��ت��ك��رر ح���ول  ي���ربز  جميع الأوق�����ات، 
بقاء  �شبب  ه��و  ف��م��ا  امل��ع��ل��وم��ات،  ع�شر  يف  امل��ك��ت��ب��ات 
الب�شرية  تطوير  موا�شلة  ميكنها  وه��ل  املكتبات؟ 
تفعل  كانت  كما  الإلهام  باملعلومات ومدها مب�شادر 
التي  املكتبات  واأوىل  التاريخ  فجر  املا�شي؟منذ  يف 
لعبت  وال�شومرية،  البابلية  احل�شارتان  �شهدتها 
النادرة  املعلومات  توفري  يف  مركزياً  دوراً  املكتبات 
والفريدة والعلمية الثمينة، وتبلور مبداأ املكتبة يف 
 ،1925 ال��ع��ام  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
القا�شمي،  �شقر  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  افتتح  عندما 
 ،1951 1924 ح��ت��ى  ع���ام  م���ن  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
تلك  ال�����ش��ارق��ة.وت��ط��ورت  ح�شن  يف  خ��ا���ش��ة  مكتبة 
العامة”  ال�شارقة  “مكتبة  لت�شبح  اخلا�شة  املكتبة 
التي يبلغ عمرها 100 عام تقريباً، وتو�شك اأن تبداأ 
قرنها الثاين يف غ�شون ب�شعة اأعوام، حيث حر�شت 
“مكتبات ال�شارقة العامة” بفروعها ال�شتة املنت�شرة 
يف جميع مدن الإمارة، على خدمة املجتمعات املقيمة 
اأع�����ش��اء املجتمع  ���ش��اه��دًة ع��ل��ى ح��اج��ة  ف��ي��ه��ا، لتقف 
ل�شتك�شاف املعرفة واملعلومات والعلم والثقافة من 

خالل م�شادرها الغنية واملتنوعة.
ال�شارقة  “مكتبات  م��ن  جتعل  التي  الأ���ش��ب��اب  وم��ن 
الثقافية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأع��ظ��م  م��ن  واح�����دًة  العامة” 

واملجتمعية يف الإمارة هو منهجها املبتكر يف التعليم 
مرونتها  اأ�شهمت  حيث  وامل��ج��ت��م��ع،  الإن�����ش��ان  وب��ن��اء 
املواكبني  ال��ق��راء  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا 
للتكنولوجيا احلديثة يف حتولها اإىل مركز تعليمي 

متكامل ذي بيئة مرحة و�شديقة للعلم واملعرفة.
التعاون  على  العامة”  ال�شارقة  “مكتبات  وت�شجع 
واجلل�شات  ال��ع��م��ل  ور������س  يف  ال��ذه��ن��ي  وال��ت��ح��ف��ي��ز 
التفاعلية التي تنظمها وت�شت�شيفها على مدار العام 
ذوي  م��ن  املجتمع  واأع�����ش��اء  العمرية  الفئات  لكافة 
الإعاقات، حيث توفر م�شاحاتها الرحبة لهم فر�شة 
ال��ت��وا���ش��ل وم�����ش��ارك��ة الأف���ك���ار وال��ت��ف��اع��ل يف عملية 
التعليم الهادف، فخالل �شيف العام اجلاري وحده، 
نظمت املكتبات 36 ن�شاطاً �شيفياً ت�شتهدف القراء 
تاأ�ش�شت  اأنها  من  الرغم  الأعمار.وعلى  جميع  من 
ف��ي��ه �شعباً،  امل��ع��ل��وم��ات  اإىل  ال��و���ش��ول  ك���ان  يف وق���ت 
تغيريات  �شهد  ع�شر  يف  ب��الزده��ار  ا�شتمرت  لكنها 
املرونة والقدرة على  اأن  واأثبتت  تكنولوجية كبرية، 
ت�شاعد  عوامل  واملعلومات،  امل�شادر  ووف��رة  التكيف 
امل��ك��ت��ب��ات ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��ل��ي��م والتطور 
اإعارة  املهني، وتوفري اخلدمات التي تتجاوز جمرد 
الكتب، ومع اأن الأدوات التعليمية الرقمية اأ�شبحت 
اإل  احل��دي��ث،  الع�شر  يف  عنها  غنى  ل  مهمة  اأدوات 
ملمو�شة  وغ��ري  ملمو�شة  ف��وائ��د  ت��وف��ر  املكتبات  اأن 

نه من مواكبة املجتمع املعا�شر. للمجتمع، ومتكِّ

ترابطه�  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع���ت  ب��ن���ء   1-
وتوا�صله�

اإىل  ال��و���ش��ول  ف��ر���ش��ة  للمجتمعات  امل��ك��ت��ب��ات  ت��وف��ر 
على  دوره����ا  يقت�شر  ول  ع���دة،  لأ���ش��ب��اب  اخل���دم���ات 
توفري م�شادر املعلومات واإع��ارة الكتب، ويف الع�شر 
ال���رق���م���ي، اأ���ش��ب��ح��ت امل��ك��ت��ب��ات ال��ع��ام��ة ق�����ادرة على 
الو�شول اإىل املجتمعات يف املناطق البعيدة وتوفري 
�شاماًل  م��رك��زاً  وبو�شفها  ل��ه��ا،  وامل��ع��ل��وم��ات  املعرفة 
ال�شارقة  “مكتبات  ت�شت�شيف  وال��ت��ع��اون،  للتعلم 
وور�س  ثقافية،  ون���دوات  قرائية،  جل�شات  العامة” 
الكتاب  ن��وادي  وفعاليات  وتربوية  تعليمية  تدريب 
العام،  م��دار  على  الأن�شطة  م��ن  وغ��ريه��ا  املختلفة، 
ومنحهم  ال��ق��راء،  ب��ني  املجتمعية  ال��رواب��ط  لتعزيز 

فر�شاً م�شتدامة للتعلم.

جم�نً� ثمينة  م�ص�در  اإىل  الو�صول   2-
املكتبات ت�شلح املجتمعات باملعرفة من خالل توفري 
فر�شة الو�شول اإىل م�شادر ثمينة متعددة الثقافات 
والتعليم  التعلم  يدعم  ما  جماناً،  خمتلفة  وبلغات 
املنزيل  احلظر  ف��رتة  وخ��الل  والتثقيف.  والثقافة 
يف املرحلة الأوىل من اأزمة كورونا يف العام 2020، 
م�شادرها  كافة  العامة”  ال�شارقة  “مكتبات  ��رت  وفَّ
الإلكرتونية والرقمية باأكر من ع�شر لغات للقراء 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  العمرية  فئاتهم  بجميع 

علمية،  درا���ش��ة  األ��ف   21 امل�شادر  تلك  �شملت  حيث 
و160  التخ�ش�شات،  جميع  يف  ف��ي��دي��و  و3000 
اإلكرتوين، و5 ماليني ر�شالة ماج�شتري  األف كتاب 
واأطروحة دكتوراه، اإ�شافة اإىل جمموعة كبرية من 

الوثائق واملخطوطات النادرة والكتب ال�شوتية.

يبحث  م�  على  العثور  يف  الق�رئ  م�ص�عدة   3-
عنه ويحت�جه

تقدم  اأن��ه��ا  الرقمية  البحث  حم��رك��ات  ع���رات  م��ن 
م��ع��ل��وم��ات ك��ث��رية زائ����دة ع��ن ح��اج��ة ال���ق���ارئ، وعلى 
الرغم من اأن املحتوى التفاعلي املفيد متوفر على 
الإنرتنت، فاإن معظم املعلومات ل �شلة لها مبو�شوع 
بامل�شداقية  تتمتع  ل  ك��ث��رية  اأح���ي���ان  ويف  ال��ب��ح��ث، 
وامل��وث��وق��ي��ة، وق���د ت��ك��ون م�شللة اأح��ي��ان��اً، ول��ك��ن يف 
على  العامة”  ال�����ش��ارق��ة  “مكتبات  ت��رك��ز  امل��ق��اب��ل، 
م معلومات  قيمة احلقائق العلمية واملوثوقية، وتقدِّ
ير�شدون  املكتبات  اأم��ن��اء  اأن  كما  ودق��ي��ق��ة،  حم��اي��دة 

القارئ اإىل املحتوى اأو املعلومات التي يحتاجها.

م�صرتكة اآمنة  م�ص�حة   4-
متثل املكتبات م�شاحات اآمنة ترحب بكافة القراء من 
واجلن�شيات  والأعمار  الجتماعية  اخللفيات  جميع 
جتمع  الإلكرتونية  الف�شاءات  اأن  وم��ع  والأع����راق، 
ظواهر  اأن  اإل  امل�شرتكة،  اهتماماتهم  على  النا�س 
الإلكرتونية،  واجل����رائ����م  الإل�����ك�����رتوين،  ال��ت��ن��م��ر 
بالإ�شافة اإىل ا�شتغالل الت�شويق اجلغرايف، جتعل من 
لالأطفال  وب�شكل خا�س  اآمن  ف�شاًء غري  الإنرتنت 

الجتماعية  الف�شاءات  تعمل  املقابل  ويف  والنا�شئة، 
العامة”  ال�شارقة  “مكتبات  التي توفرها  والرقمية 
واملتعلمني،  وال��ق��راء  املجتمعات  اأم���ن  �شمان  على 
الإعاقات،  ذوي  تغفل  اأن  دون  احتياجاتهم،  وتلبي 
لت�شبح واحدة من الأماكن العامة امللتزمة اأخالقياً 
بعدم التالعب بامل�شتخدمني اأو ا�شتغاللهم لأهداف 

جتارية.

-5 مراكز مل�ص�در التعليم الع�يل
املكتبات �شريكة يف �شمان النجاح الأكادميي للطالب، 
اجلودة  ذات  التخ�ش�شات  متعددة  امل�شادر  وجنحت 
ور�شالتها  وروؤيتها  العامة،  ال�شارقة  ملكتبات  العالية 
بتلبية احتياجات  العادل للمعرفة  الو�شول  يف دعم 
واملتخرجني  اجلامعيني  للطالب  ال��ع��ايل  التعليم 
ودولة  ال�شارقة  يف  الباحثني  وال��زم��الء  والباحثني 
الإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي، كما عززت 
العايل  التعليم  لطالب  املخف�شة  الع�شوية  ر�شوم 

فر�س التعلم الذاتي والتح�شيل الأكادميي.

-6 حرية الإبداع والتعلم
اأبوابها  وتفتح  الأف��ك��ار،  تبادل  حرية  تعزز  املكتبات 
خميلة  حتفيز  خ��الل  وم��ن  امل�شتقلني،  للمفكرين 
املكتبات  املعرفة، تعطي  القراء وف�شولهم لكت�شاب 
الأف�����راد ح��ري��ة اإث����راء ف��ك��ره��م واأف��ك��اره��م وروؤاه����م، 
ومع حتولها اإىل مركز علمي وثقايف مبتكر، تو�شع 
والبتكار  الإب��داع  اآف��اق  العامة”  ال�شارقة  “مكتبات 

والتعلم.

توفر م�ص�ح�ت جمتمعية وثق�فية اآمنة وت�ص�عد يف الو�صول اإىل معلوم�ت دقيقة وموثوقة 

اأ�سباب تربز حاجة املجتمع للمكتبات يف الع�سر الرقمي  6

•• اأ�شامة عبد املق�شود 

ا�شتند ال�شيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن را�شد 
“وئام” الذي  ال��ذي يحمل عنوان  كتابة  النعيمي يف 
�شدر عن دار مداد للن�شر والتوزيع يف 121 �شفحة 
املتو�شطة، على عدة حماور خاطب فيها  القطع  من 
الت�شالح  اأه��م��ي��ة  ليبني  ال����ذات  م��ع  وحت����اور  النف�س 
النف�شي مع الطبيعة، وكاأنها املكون الرئي�شي للتوازن 
تناغم  ال�شل�شة  مب��رادف��ات��ه  و�شنع  ب��ل  الأر�����س،  على 
�شفاف ي�شل بالفكر اإىل القناع واملوافقة على كل يا 
فل�شفته  عن  معربة  وجمل  كلمات  من  بيمنه  يخطه 
الهدف  اأ�شهم يف حتقيق  للعنوان  فاختياره  اخلا�شة، 
عن  الدفاع  وهو  البداية،  من  للقارئ  تو�شيله  امل��راد 
الإن�شان  وب���ني  بينها  ت��ف��اه��م  ل��غ��ة  وخ��ل��ق  الطبيعية 
ليحدث خليط وامتزاج بينهما يف �شورة وئام وتوافق.

النعيمي  علي  ب��ن  ال��ع��زي��ز  عبد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ب���داأ 
بتف�شري كلمة الوئام من حيث اللغة، متهيداً لت�شل�شل 
يهدف  وم��ا  ال�شتيقاظ  على  ال��ق��ارئ  وح��ث  الأف��ك��ار 
البيئة،  ع��ن  ال�شخ�شي  م��ف��ه��وم��ه  م��ع��رف��ة  م��ن  اإل��ي��ه 
بحدود  حم�����ش��ورة  لي�شت  بيئتي   “ ب��ق��ول��ة  ف��ع��رف��ه��ا 
والوطن  واملجتمع  واحل��ي  البيت  هي  فالبيئة  بيتي، 
الكون الذي نعي�س فيه”  والعامل املحيط بنا بل هى 
م�شتنداً يف تف�شرياته على ما ورد من اأيات حمكمات 
من القراآن الكرمي، ومن الأحاديث النبوية ال�شريفة 
اأهمية الأر�س واحلفاظ  التى ت�شيء الطريق وتبني 

على الطبيعة.
ج����اء ت��ب��وي��ب ال���ك���ت���اب م���الئ���م لأط���روح���ت���ه الأدب���ي���ة 
تعظيم  يف  الكبري  الإن�شان  ب��دور  واإمي��ان��ه  والفكرية، 
بناء  حول  امل�شتمر  وندائه  عليها  واحلفاظ  الطبيعة 
احلراري،  والحتبا�س  التلوث  يخلو من  �شالح  مناخ 
النعيمي  العزيز  عبد  الدكتور  ال�شيخ  جعل  ما  وه��ذا 
ثقافة  ن�شر  يف  جل��ه��وده  الخ�شر”  “بال�شيخ  يلقب 
الأر�س،  امل�شتمر عن  الطبيعة واحلوار  احلفاظ على 
وال��واح��ة والتجارة  الإث���راء والإح�����ش��ان  فحديثه ع��ن 
واحلماية  ل�����الإه�����دار  م���ع���اي���ري  ب���و����ش���ع  واه���ت���م���ام���ه 
ر�شالة  “وئام”  ك���ت���اب  ج��ع��ل  وال���ق���ان���ون،  وال����وف����اء 
ومنهج وو�شية لكل من يحيا على هذه الأر���س، لأن 
يف  الإن�����ش��ان  ب��دور  وثيقاً  ارت��ب��اط��اً  مرتبطة  الطبيعة 
البيئة  على  باحلفاظ  عليه  واحلفاظ  م�شتقبله  بناء 
اً ولغة م�شرتكة بني  والطبيعة، وا�ش�س الكاتب حوار 
الأطراف لتحقيق املعادلة التى التفت اإليها العامل يف 
الوقت الراهن وهى التغيري املناخي الذي بات يوؤثر 

على مقدرات احلياة ويهددها بالفناء.
النعيمي  على  بن  العزيز  عبد  الدكتور  ال�شيخ  يقول 
يف عنوان “املهنة “ نحن الآن بحاجة ما�شة لتطوير 
الإح�شا�س وال�شلوك والإدراك الإيجابي عند اطفالنا 
احلفاظ  يف  وم�شوؤوليتها  وم�شتقبلها  البيئة،  جت��اه 
نركز عليها  التى قد  البيئية  القيم  اأهم  عليها، ومن 
النتماء  جتاه  وامل�شوؤولية  الطبيعة،  وتقدير  اح��رتام 
الكلمة  واأع���ت���رب ه���ذه  اإل��ي��ه��ا وامل��ح��ب��ة وال�����ولء لها” 

مبثابة و�شية وخال�شة جتارب امتدت ل�شنوات، واأن 
يف  واملحبة  القيم  بغر�س  ي��اأت��ي  البيئة  على  احل��ف��اظ 
نفو�س الن�سء وتربيتهم على ع�شق الطبيعة وجعلها 
كتاب  �شم  اليومية،  و�شلوكياتهم  حياتهم  من  ج��زء 
ال�شيخ  ابتكرها  الذي  الوئام  “ اأراء زوار عزبة  “وئام 
�شهر  من  ال�شحراء  يف  ا�شتجماماً  لتكون   ، الأخ�شر 
اأكتوبر اإىل مار�س، واختياره للمكان واملخيم قد يعرب 
عن معنى الطبيعة ودورها يف بناء وجدان الب�شر كما 
للمكان  و�شف  من  يحتويه  وم��ا  الكتاب  منت  يف  ورد 
الب�شيطة  اللغة  باختيار  الكاتب  اأهتم  وقد  وفوائده، 
اأن  �شيكت�شف  وال��ق��ارئ  وب�شاطته،  املو�شوع  تناول  يف 
ال��ك��ت��اب ع��ب��ارة ع��ن ع��دة حم��ا���ش��رات كتبت يف �شورة 
ن�شو�س، وي�شعر القارئ اأن الكلمات وجهه له وحده، 
مما ي�شفي على الأ�شلوب �شئ من الهتمام والتقدير 
حقيقية  واإر����ش���ادات  معلومات  م��ن  فيه  مب��ا  وال��ع��م��ل 
الدكتور  ال�شيخ  الواقع.متكن  اأر����س  على  ن�شاهدها 
العربية  املكتبة  مبد  النعيمي،  علي  بن  العزيز  عبد 
وعلوم  والطبيعة  بالبيئة  املهتمة  الكتب  ب�شل�شلة من 
الق�شرة  عناء  م�شوؤولية  نف�شه  حمل  وك��اأن��ه  الأر����س، 
لهذا  نف�شه  ووه���ب  ب��ه��ا،  الب�شر  ع��ب��ث  م��ن  الأر���ش��ي��ة 
الكون من خالل علمه وافكاره بتجنب كل ما يحول 
بني الإن�شان والطبيعة والتدخل اخلطاأ يف تدمريها، 
فكتاب “وئام” خري دليل على اإميان الكاتب بر�شالته 
مبنا�شدة  املكان  جغرافية  عن  واخل���روج  وطنه  جت��اه 

العامل باحلفاظ على البيئة والطبيعة.

روؤية نقدية

كتاب » وئام « لل�سيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي بني النظرية والتطبيق

•• ال�شارقة-الفجر: 

ملحبي  ال�شيف  ه��ذا  حملها  ا�شتثنائية  مفاجاأة  يف 
“�شيفك  ت��وا���ش��ل حملة  م��ع��ا،  وال���ق���راءة  ال�����ش��ف��ر 
رواية” التي اأطلقتها دار “روايات” من ال�شارقة، 
كل  ك��ت��اب  اق����رتاح  الإمارات”،  “طريان  ب��رع��اي��ة 
من  اأعمال   6 ال��دار  انتقت  حيث  للقراءة،  اأ�شبوع 
خالل  ل��ل��ق��راءة  وخ�ش�شتها  اإ���ش��دارات��ه��ا  اأف�����ش��ل 
�شبتمرب  منت�شف  اإىل  متتد  التي  احلملة  اأ�شابيع 
املقبل، موعد الإعالن عن جوائزها التي ينتظرها 

من يحبون ال�شفر.
موؤلفي  بلدان  اإىل  �شفر  بتذاكر  ق��راء   6 و�شيفوز 
م�شوقة،  م��راج��ع��ات  عنها  ي��ق��دم��ون  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب 
“طريان  م����ن  ب���ت���ذك���رت���ني  ال����ف����وز  ول����ش���ت���ح���ق���اق 
تزال  م��ا  احلملة،  خ��ت��ام  يف  للفائزين  الإمارات” 
واحد  القراء لإجن��از عر�س  اأم��ام  قائمة  الفر�شة 
دار  ر�شحتها  ال��ت��ي  الكتب  اأح���د  ح��ول  الأق���ل  على 
للقراءة، وم�شاركة العر�س مع ح�شاب  “روايات” 

الدار على التوا�شل الجتماعي.  

كتب من تركي� وفرن�ص� واأمريك�  3
الأ�شابيع  خ���الل  ال���ق���راء  اأم����ام  احل��م��ل��ة  وت�شتمر 
لال�شتمتاع  اأخ��رى  كتب  بثالثة  القادمة  الثالثة 
اأ�شحاب  توؤهل  نها  مراجعات  وكتابة  مب�شامينها 
اأف�شل املراجعات للرت�شح للفوز بتذاكر �شفر اإىل 
للكاتب  “املتاهة”،  هي  والكتب  موؤلفيها،  بلدان 
الأورفية”،  و”باري�س  تركيا،  من  �شومنيز  برهان 
ل�شارع  كان  و”لو  فرن�شا،  من  كول  هرني  للكتاب 
من  ب��ال��دوي��ن  جيم�س  للكاتب  يتكلم”،  اأن  ب��ي��ل 

الوليات املتحدة.
 روايت�ن وق�ص�ئد مرتجمة

احلملة  م��ن  الأوىل  الأ���ش��اب��ي��ع  ال��ث��الث��ة  وخ����الل 
تقدمي مراجعات حول ثالثة  القراء على  ت�شابق 
الباب  ي���زال  وم��ا  “روايات”  اإ����ش���دارات  م��ن  كتب 
ل��ن�����ش��ر مراجعات  ال���ق���راء  اأم�����ام  م��ف��ت��وح��ا ك��ذل��ك 
ح����ول ه����ذه ال��ك��ت��ب وم�����ش��ارك��ت��ه��ا م���ع ح�����ش��اب دار 
ال�شويدي  للكاتب  رواي��ة  هي  والكتب  “روايات”، 
جاءت  “دكتور كال�س”،  يلمار �شودربريي بعنوان 
اأ�شرار  بع�س  يك�شف  طبيب  ي��وم��ي��ات  �شكل  ع��ل��ى 

امل��ر���ش��ى ال��ذي��ن ي�����رتددون ع��ل��ى ع��ي��ادت��ه. ورواي���ة 
ملوؤلفها  اأيها الطفل”،  “ل تبك  من كينيا بعنوان 
الأفريقي،  الأدب  رواد  اأح���د  واث��ي��ون��غ��و،  ن��غ��وغ��ي 
والفائز بعدة جوائز عاملية منها جائزة مان بوكر 
الدولية، وت�شرد ق�شة ال�شبي جنوروغي وعائلته 
وت�شيء على كفاح املجتمع الكيني �شد ال�شطهاد 
اأحداث  اأث��ن��اء  وخ��ا���ش��ة  ال��ربي��ط��اين،  وال�شتعمار 
النتفا�شة التي عرفت يف كينيا بانتفا�شة ماو ماو 
احلملة  لكتب  تنويع  ويف  و1962.   1952 بني 
وبهدف تعريف القراء على ال�شعر العاملي، ت�شمن 
الكتاب الثالث خمتارات �شعرية لل�شاعر البولندي 
كتابة  بني  باجلمع  ا�شتهر  ال��ذي  زاغاَيْف�ْشكي  اآدم 
ال�شعر وال��ن��ق��د وال��رتج��م��ة وال���رواي���ة، وي��ع��د من 
اأهم �شعراء �”جيل 68-70” وح�شل على جوائز 
ع��امل��ي��ة، وال��ك��ت��اب م���ن ت��رج��م��ة الأدي�����ب العراقي 
ه��ات��ف ج��ن��اب��ي. ومي��ك��ن الط����الع ع��ل��ى امل��زي��د من 
التفا�شيل حول احلملة و�شروط ال�شرتاك فيها 
على موقع التوا�شل  “روايات”  عرب ح�شابات دار 

الجتماعي “ان�شتغرام«.

»رواي�ت« و »طريان الإم�رات« متنح�ن القراء فر�صة ال�صفر اإىل 6 دول 

حملة »�سيفك رواية« م�ستمرة حتى منت�سف �سبتمرب املقبل
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ل ميكن مق�رنة امل�صرح يف لبن�ن ب�ل�صينم� والتلفزيون لأنه جم�ل حمدود جدًا

ت نحو اآفاق جديدة جمدي م�سمو�سي: وجهة نظري ملهنة التمثيل تغريرّ

الفنانني  بع�س  راأي  مع  اأنت  • هل 
تقبل  ل  املن�شات  اأن  يوؤكدون  الذين 
تتوافر  ال��ت��ي  ب���الأع���م���ال  اإل 
فنية  �����ش����روط  ف��ي��ه��ا 
ع����ال����ي����ة ج�����داً 

على  تعلق  وكيف  ومتثياًل،  وكتابة  واإخ��راج��اً  اإن��ت��اج��اً 
ما اعتربه اآخرون اأن كرة الأعمال التي ُتنتج مل�شلحة 

املن�شات حّولتها اإىل اأعمال جتارية؟
بالأعمال اجليدة  اإل  تر�شى  املن�شات ل  اأن  �شك  - ل 
والنوعية  ال�����ش��ورة  بينها  م��ن  ك��اف��ة  امل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
ُتنتج  اإىل ك��رة الأع��م��ال التي  اأم��ا بالن�شبة  والإن��ت��اج. 
حل�شابها، فاإّن املن�شات تلبي احتياجات ال�شوق، ويجب 
اأعماًل  تنتج  التي  ال�شركات  ك��ل  لأن  اهلل  ن�شكر  اأن 

للمن�شات هي �شركات لبنانية وتعمل يف لبنان.
مهنة  اإىل  ن��ظ��رت��ك  اإن  ال��ق��ول  مي��ك��ن  وه���ل    •
ع��ل��ى م�شتوى  ال��وق��ت  م��ع  ت��غ��رّيت  ق��د  التمثيل 

املبادئ والقناعات؟
اأر�شي  كي  اأوًل  التمثيل،  العمل يف  اخ��رتُت   -
داخلي  يف  امل��وج��ود  الكبري  وال�شغف  غليلي 
جتاه هذه املهنة، وثانياً لأن التمثيل اأ�شبح 
تطّورُت  عي�شي.  لقمة  وم�شدراً  مهنتي 
ب��ق��ي��ُت يف مكاين  اأن���ن���ي  ول����و  م��ه��ن��ي��اً، 
وتغرّيْت  بامللل  �شعرُت  لكنُت  كممثل 
وجهة نظري جتاه املهنة، ولكن على 
العك�س متاماً اأنا اجتهدُت وتطورْت 
اأنه  يعني  وه��ذا  املهنة،  يف  جتربتي 
ح�شل تغيري، والتغيري مينع امللل. 
ملهنة  ن��ظ��ري  وج��ه��ة  ْت  َ َت����َغ����ريَّ واإذا 
التمثيل، فال �شك اأنها تغرّيت نحو 

اآفاق جديدة.
ال���ف���ن  اأن  ي����ع����ن����ي  وه����������ذا    •

اأن�شفك؟
�شكرمت  واإذا  هلل،  احل����م����د   -

لأزيدنكم.
يقف  ال�������ذي  ال�������ش���ب���ب  م�����ا    •
امل�شرحية  اأع���م���ال���ك  ق���ل���ة  وراء 
ال�شينمائية  اأعمالك  مع  مقارنة 
در�شَت  اأن����ك  م���ع  وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
العايل  امل��ع��ه��د  امل�����ش��رح يف 

للفنون؟
يف  �����ش����ارك����ُت   -
عدد ل باأ�س 
ب����ه من 

الأعمال امل�شرحية، ولكنها لي�شت بنف�س قدر م�شاركتي 
ل  الأ�شا�س  يف  والتلفزيونية.  ال�شينمائية  الأعمال  يف 
والتلفزيون  بال�شينما  لبنان  يف  امل�شرح  مقارنة  ميكن 

لأنه جمال حمدود جداً. 
وحتى ال�شينما لي�شت اليوم يف اأف�شل اأحوالها، لأن اأي 
بلد ُيْنِتُج فيلمني اأو ثالثة اأفالم جيدة �شنوياً ل يكون 

و�شُعه �شليماً، 
�شينمائية  اأف��الم   10 ُيْنِتج  وهو ي�شبح كذلك عندما 
نا�شها ووقتها  اإىل  ال�شينما حتتاج  �شنوياً.  الأق��ل  على 
املن�شات  يف  ُت�شتخدم  التي  التقنيات  ولكن  وظروفها، 
هي نف�شها التي ُت�شتعمل يف ال�شينما، مع فارق وحيد 
اأن م�شاحة العمل يف املن�شات متوافرة جداً على عك�س 

ما هو عليه الو�شع يف ال�شينما.
يطغى  الذي  هو  التجاري  الطابع  اأن  يعني  •  وهذا 

على ال�شينما يف لبنان؟
العامل كله  تاريخياً حتى يومنا هذا، توجد يف   -
اأف���الم جت��اري��ة واأف����الم م��ه��رج��ان��ات. م��ث��اًل »ذا 
بادي غارد« و»بريتي ووم��ان« عمالن جتاريان 
الفيلم  اأن  علماً  كبرياً،  جناحاً  حققا  ولكنهما 
الثاين فاز بجائزة ثاين اأ�شواأ فيلم يف اأمريكا.

من  ال��ث��اين  اجل��زء  ت�شوير  قريباً  تبا�شر    •
ال��ذي حقق ج��زوؤه الأول  م�شل�شل »�شالون زه��رة« 

جناحاً كبرياً، فهل اأنت مع فكرة الأعمال املوؤلفة من 
الوحيد  الهدف  امل��ادي  الربح  اأج���زاء وه��ل يكون  ع��دة 

الذي يقف وراءها عادة؟
ول  متابعتها  على  اجلمهور  ُيْقِبل  ل  التي  الأعمال   -
الإنتاج  �شركات  ُتباِدُر  ل  عالية،  ن�شبة م�شاهدة  ق  قِّ حُتَ

اإىل ت�شوير عدة اأجزاء منها،
التي  الناجحة  الأعمال  ذلك فقط مع  تفعل  بل هي   
تالقي اإقباًل جماهريياً كبرياً، اأي التي حتظى بن�شبة 

م�شاهدة عالية.
املادية على  بالفائدة  يعود  الأع��م��ال  النوع من  وه��ذا   
�شركات الإنتاج، كما اأن املمثلني الذين ي�شاركون فيها 

ي�شتفيدون منها مادياً اأي�شاً.
بت�شويرها؟ ارتبطَت  التي  الأخرى  الأعمال  •  وما 

اأخرياً من ت�شوير م�شل�شل »العني بالعني«  انتهيُت   -
العلم كما �شّورُت م�شل�شاًل  رندة  املخرجة  اإدارة  حتت 

بعنوان »روح« حتت اإدارة املخرج �شامي كوجان.
 اأما حالياً، فاأنا ب�شدد ت�شوير م�شل�شل »نزيف« للمخرج 
اإي��ل��ي رم���وز، وع��ر���س يل اأخ���رياً على اإح���دى املن�شات 
م�شل�شل »بريوت 303« الذي جمع بني جمموعة من 
فهد  عابد  بينهم  من  وال�شوريني  اللبنانيني  املمثلني 
ومعت�شم النهار ونادين الرا�شي و�شالفة معمار، وهو 

من اإنتاج �شركة ال�شباح واإخراج اإيلي �شمعان.

ل�"اليوم  النجم حممد عدوية فى ت�شريحات خا�شة  اأكد 
ال�شابع" اأنه يتمنى ت�شجيل دويتو مع النجم مدحت �شالح 
الذى يعتربه من اأف�شل الأ�شوات املوجودة حاليا، ويتمتع 
وله  ومتابعيه،  اأن��ه من حمبيه  م�شريا  قوية،  نربة �شوت 

ال�شرف اإذا قام بتقدمي دويتو معه.
التي  اأغانيه  اأح��دث  النجم حممد عدوية  م��وؤخ��را  وط��رح 
الفيديوهات  م��وق��ع  ع��ل��ى  "ا�شت�شعفوين"  ا���ش��م  حت��م��ل 
ال�شهري "يوتيوب" وهى من كلمات اأحمد �شكرى وتوزيع 
يا�شر  واإنتاج  واأحلان مونتى ومك�س وما�شرت خالد روؤوف 

ح�شانني واإخراج ه�شام ممدوح.
وتقول كلمات الأغنية:

وعرو�شة  �شهر،  غ��ري  م��ن  �شايفني  ع�شان  ا�شت�شعفوين 
الوجع  عقد  تديني  لو  والدنيا  مهر،  اأملكها  ما  اأحالمي 
يتكر، وان يوم فرحت اأاأقول خري الف بعد ال�شر، عئجزين 
ُق�شر اليد... واأخجل اأميل على حد، والدنيا �شادة ال�شلخ 
ودراعي م ال�شيلة، مك�شور ومملوخ ملخ، دورت على بختي 
ماب�شتكي  ي��ارب..  طويلة،  ل�شة  والرحلة  اميال  و�شافرتله 
ول ب��ج��ح��د ال��ن��ع��م��ة، ����ش���اب���ر.. وم��ه��م��ا ي��ك��ون ان����ا را�شي 
يوم  وان  امل�����ش��وار،  ع  قويني  ي���ارب  �شرب  اإدي��ن��ي  بالق�شمة، 
ال�شر  اه��ل  ب��الن��ذار، يف طريقي  نبهني  �شريي  غلطت ف 
�شنويل يف �شنانهم، وواجهت وانا م�شطر ووقفت قدامهم، 
جمعوا العتاد واملال ح�شدوا يف اتباعهم، وانا كان �شالحي 

احلق قادر يجيب داغهم .
كما طرح النجم حممد عدوية على موقع يوتيوب موؤخرا 
كلمات  من  اإ�شكندرية"  "طريق  ا�شم  حتمل  والتي  اأغنية 
���ش��ام��ح ف���رج واأحل����ان اإ���ش��الم ���ش��ال��ح وت��وزي��ع ن���ور ومك�س 

وما�شرت خالد روؤوف واإنتاج يا�شر ح�شانني .

اأكدت الفنانة التون�شية درة، اأن جتربتها يف فيلم "جدران" ناجحة خا�شًة اأنه يعر�س على 
من�شة م�شرية تناف�س عاملًيا، وتبحث عن اأفكار خارج ال�شندوق وبطريقة خمتلفة عن 

الدراما التقليدية. 
تابعت، خالل حوارها اإىل برنامج "It’s Showtime" الذي قدمته، الثنني، 
الإعالمية دينا حويدق على قناة "CBC"، اأن وجود من�شات للعر�س ل ينفي 
وجود القنوات وال�شينما لأن لها جمهورها، م�شريًة اإىل اأن تقدمي الرعب يف 
اإليها قوة الق�شة  الأعمال الفنية يتم الآن بطرق خمتلفة اأهمها بالن�شبة 
والدراما والتنفيذ املتقن.لفتت اإىل اأنها ل حتب اأفالم الرعب التي تكون 
اأن متثل  اأم��ًرا ممتًعا  اأن��ه كان  التي حتمل ق�شة، متابعة  بال هدف بل 
دوًرا خارج اأي منط قدمته من قبل، حيث اعتمد الفيلم على الرعب 
اأو  م��وؤث��رات خارجية  على  العتماد  ب��دون  العني  نظرات  خ��الل  من 
مكياج وهذا نوع اأ�شعب من الرعب بالن�شبة اإليها. راأت درة اأن فيلم 
يف  �شاهدته  رعب  فيلم  اأحلى  واجلن" هو  "الإن�س 
حياتها ويخيفها ب�شكل كبري جًدا رغم اأنه ل 
ي�شم اإبهارا ب�شريا كبريا، ولكن يف ذلك 
اجلرافيك�س  اإمكانيات  تتوفر  مل  الوقت 
املوجودة حالًيا، ورغم ذلك لزال الفيلم 
 its show" يحتفظ مبكانته.برنامج
time" يذاع من ال�شبت اإىل الثنني يف 
متام العا�شرة م�شاء ويركز على �شناعة 
واأ�شكالها،  ���ش��وره��ا  مبختلف  ال��رتف��ي��ه 
وك����ل م���ا ي��ح��ي��ط ب��ه��ا م���ن اأم�����ور جتذب 
اأ�شكال  ك���ل  مل��ت��اب��ع��ة  وت��دف��ع��ه  اجل��م��ه��ور 

الفنون.

درة: »الإن�ض واجلن« اأحلى فيلم 
رعب �ساهدته يف حياتي 

حممد عدوية: اأمتنى تقدمي
 دويتو مع مدحت �سالح 

جمدي م�صمو�صي من اأكرث املمثلني اللبن�نيني ن�ص�طً� ودين�ميكية 
املقبلة  الفرتة  خالل  ي�صتعد  وهو  الدرام�،  يف  وتواجدًا 
من  انتهى  بعدم�   »2 زهرة  »�ص�لون  بينه�  عدة،  لأعم�ل 

ت�صوير اأكرث من م�صل�صل بينه� »روح« و»العني ب�لعني«.
م�صمو�صي حتدث عن نظرته اإىل مهنة التمثيل �صينم�ئيً� وم�صرحيً�، ب�لإ�ص�فة اإىل اأعم�ل املن�ص�ت 

وموا�صيع فنية اأخرى يف هذا احلوار معه:
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طريقة نومك قد تزيد من خطر 
الإ�سابة بتجلط الأوردة العميقة

حُتدد كيفية تاأثري اجللطة الدموية على اجل�شم من خالل موقعها، ولكنها 
متيل عموما اإىل اأن تكون غري �شارة طاملا اأنها ل تنتقل.

وتتكون غالبية اجللطات الدموية عادة داخل اأوردة ال�شاق واحلو�س واأحيانا 
الذراعني، وهو ما ُي�شار اإليه طبيا با�شم جتلط الأوردة العميقة. وقد توؤدي 

بع�س اأو�شاع النوم اإىل تكوين جلطات حمفوفة باملخاطر.
وعادة ما ي�شتلقي اجل�شم ب�شكل اأفقي يف ال�شرير، لذلك نادرا ما يكون هناك 

تاأثري كاف لتدفق الدم اإىل الأطراف.
ومع ذلك، عندما ينام �شخ�س ما يف و�شعية اجللو�س، قد تن�شاأ م�شاكل عن 

اإعاقة تدفق الدم.
وكتب موقع "هارفارد هيلث" ال�شحي: "النوم جال�شا على كر�شي قد يزيد 
اأن  يف بع�س احلالت من خطر الإ�شابة بتجلط الأوردة العميقة. وميكن 
حتدث جلطة دموية يف اأحد الأطراف اإذا مت ثني الذراعني اأو ال�شاقني بال 
حراك ل�شاعات". ومع ذلك، فاإن النوم جال�شا لي�س و�شعية النوم الوحيدة 
"مايو  موؤ�ش�شة  يف  ل��ل��خ��رباء  ووف��ق��ا  �شحية.  خم��اط��ر  على  تنطوي  ال��ت��ي 
كلينك"، فاإن النوم على الظهر ميكن اأن يت�شبب يف انحناء الل�شان والفك، 

ما يوؤدي اإىل ان�شداد جمرى الهواء.
وهذا ميكن اأن ميهد الطريق لنقطاع النف�س النومي، والذي بدوره ميكن 

اأن يوؤدي اإىل م�شاكل خطرية يف القلب.
"انقطاع النف�س الن�شدادي النومي قد يزيد  وت�شيف املوؤ�ش�شة ال�شحية: 
اأي�شا من خطر تكرار النوبات القلبية وال�شكتة الدماغية و�شربات القلب 

غري الطبيعية".
وهناك بع�س الأدلة على اأن النوم على اجلانب الأي�شر من اجل�شم قد يوؤثر 

اأي�شا على الإ�شارات الكهربائية للع�شو.
 :Oliolusso يف  الطبية  املديرة  وا�شرمان،  مونيكا  اأ�شافت  ذلك،  ومع 
"ل يوجد دليل كاف لدعم الفكرة القائلة باأن النوم على اجلانب الأي�شر 
ميكن اأن يزيد من خطر الإ�شابة بالنوبات القلبية اأو ال�شطرابات، خا�شة 
لدى الأف��راد الذين يتمتعون ب�شحة جيدة يف القلب. وقد تكون املخاطر 
الوحيدة املعروفة للنوم على اجلانب الأي�شر من الأ�شخا�س الذين يعانون 
ن�شاط  يف  وال��ت��غ��ريات  الأمل  ت�شمل  وق��د  ال�شائدة  القلب  ا�شطرابات  م��ن 
الكهربائية  الإ���ش��ارات  اأو  التيارات  انقطاع  ب�شبب  القلب  كهربية  خمطط 

و�شعوبة التنف�س وعدم الراحة".
وميكن اأن يوؤدي النوم على اجلانب الأي�شر اإىل حدوث تغيريات اأو حتولت 
اأنه يزيد من خماطر الإ�شابة بالنوبات  يف حركات القلب ولكنه مل يثبت 

القلبية".
اأو�شاع نوم اأخرى مرتبطة مبخاطر الأزمة  "ل توجد  وتابعت وا�شرمان: 
القلبية، على الرغم من اأن النوم على اجلانب الأمين ميكن اأن ي�شغط على 

الوريد الأجوف، ما ي�شبب عدم الراحة".
اجلانب  على  بالنوم  اأح��ي��ان��ا  احل��وام��ل  الن�شاء  ُتن�شح  ذل��ك،  على  وع���الوة 
على  ال�شغط  لتخفيف  ظهورهن  على  النوم  وجتنب  اجل�شم  من  الأي�شر 

الرحم، وهو عامل خطر معروف للتخر الوريدي العميق.
اليوم  نهاية  يف  ال�شاقني  "برفع  ه���وؤلء  كلينك"  "مايو  موؤ�ش�شة  وتن�شح 
اأو تو�شع  اإذا اأ�شنب باأي تورم  واحل�شول على زوج من اجلوارب ال�شاغطة 

يف الأوردة".

؟ ه�واي  جزر  فواكه  اأ�صهر  هي  • م� 
جزر هاواي تنتج اأكر من ثلث احتياج العامل من النانا�س .

تتجدد؟ هل  الن�ص�ن  عني  • رمو�ض 
عمر  متو�شط  ويبلغ  با�شتمرار،  الن�شان  ع��ني  رم��و���س  تتجدد  نعم   -

الرم�س الواحد حوايل 150 يوما .
؟ الغلي�ن  قبل  امل�ء  حرارة  درجة  عن  تعرف  • م�ذا 
- املاء يبلغ درجة حرارة عالية قبل الغليان تفوق درجته اأثناء الغليان 

؟ الفقمة  تن�مه  الذي  الوقت  مقدار  هو  • م� 
- الفقمة تنام مدة ل تتجاوز دقيقة ون�شف فقط .

ه�شمية. غدة  مليون   35 يقارب  ما  على  حتتوي  الإن�شان  معدة  اأن  تعلم  • هل 
احلية. اخلاليا  عدد  اأ�شعاف  بع�شرة  ُتقدر  الإن�شان  ج�شم  يف  املتواجدة  البكترييا  عدد  اأن  تعلم  • هل 

احللويات. اأ�شكال  من  ك�شكل  احللو  الب�شل  ي�شتعملون  كانوا  الفراعنة  اأن  تعلم  • هل 
بالبكاء. حزنه  عن  يعرب  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

الفولذ. من  مرات   5 اأقوى  العنكبوت  حرير  اأن  تعلم  • هل 
املر�س. ب�شبب  تنتحر  ولكنها  متوت  ل  الن�شور  اأن  تعلم  • هل 

طوال  النمو  عن  تتوقف  ل  التي  الإن�شان  ج�شم  يف  الوحيدة  الأع�شاء  من  والأذن  الأنف  اأن  تعلم  هل   •
فرتة احلياة.

تقريبا. خلية  تريليون   100 من  يتكون  الإن�شان  ج�شم  اأن  تعلم  • هل 
الثانية. يف  كلم  الف   300 ال�شوء  �شرعه  اأن  تعلم  • هل 

�شفحة  باأكل  جوجل  �شتقوم  قليال،  انتظرت  ثم   zerg rush جوجل  يف  كتبت  اإذا  اأن��ك  تعلم  هل   •
البحث.

الفاأر. من  حجماً  اأ�شغر  يكون  الولدة  حديث  الباندا  دب  اأن  تعلم  • هل 
يف  ثمانني �شربة  العادي  الإن�شان  قلب  فعدد �شربات   ، اجل�شم  تتاأثر بحجم  القلب  نب�شات  اأن  تعلم  • هل 
اأما قلب الع�شفور   .. 700 �شربة يف الدقيقة  الفاأر  25 �شربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �شرباته 1000 �شربة يف الدقيقة. 

الغرور
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امل�جنو م�صتودع فيت�مين�ت
املاجنو  ف��اك��ه��ة  ت��ع��ت��رب 
م���������������ش�������ت�������ودع ادوي�������������ة 
وفيتامينات حيث عرف 
منذ  امل����اجن����و  ال����ه����ن����ود 
اأربعة اآلف �شنة، ومتثل 
ال���ث���ق���اف���ات  ب���ع�������س  يف 
رمزاً  الهندية  كالثقافة 

للحياة.
ف��ث��م��رة م��اجن��و واح����دة 
اجل�شم  ب��ت��زوي��د  كفيلة 
اليومية  ح��اج��ت��ه  ب��رب��ع 

من فيتامني ج، وثلثي حاجته من فيتامني اأ، ومقداراً جيداً من فيتامني 
والفو�شفور،  املغن�شيوم،  مثل  مب��ع��ادن  غنية  اأن��ه��ا  كما  الأل��ي��اف.  بجانب  د 

والبوتا�شيوم الذي يقلل من خطورة ارتفاع �شغط الدم.
تتميز  التي  الأك�����ش��دة  م�شادات  م�شادر  اأف�شل  م��ن  امل��اجن��و  ثمرة  وتعترب 
بخ�شائ�س م�شادة لالأمرا�س ال�شرطانية حيث متنع تدهور خاليا اجل�شم 
القلب  ب��اأم��را���س  الإ���ش��اب��ة  اأو  ال�شرطانية  اخل��الي��ا  ت��ك��ّون  ع��دم  وبالتبعية 

والأوعية الدموية وال�شيخوخة املبكرة.
الغنية  الأطعمة  تناول  بني  الوثيق  الرتباط  الأبحاث حديثاً  ك�شفت  وقد 
بالألياف بكرة وقلة خطورة الإ�شابة بالأمرا�س ال�شرطانية التي ت�شيب 

اجلهاز اله�شمي ك�شرطان املعدة والقولون وغريهما.
بالأنيميا  وامل�شابون  احلامل  ُتن�شح  لذلك  باحلديد،  غني  املاجنو  اأن  كما 
ان�شداد م�شام  اأن��ه فعال يف عالج  دوري��ة. كما  بتناولها ب�شفة  ال��دم(  )فقر 

اجللد وتقي من حمو�شة املعدة و�شوء اله�شم.

كانت النملة �شاحبة غرور قاتل لذلك كانت ترى نف�شها اجمل منلة يف الوجود ورغم �شكوى ال�شديقات منها 
ال ان ملكتهم مل ت�شتطيع ان تفعل �شيئا فالغرور مثله مثل املر�س ياأخذ وقته ثم ي�شفي �شاحبه منه.. كان بيت 
النمل يعج بهم واجلميع يعملون يف جد واخال�س ون�شاط وامللكة تراقبهم وهي �شعيدة.. لكنها فجاأة وجدت 
النملة املغرورة هي مت�شي بدون فائدة تذكر وقد تركت اجلميع يعملون بدون ان متد يد امل�شاعدة.. فجاءت 
امللكة اليها وقالت لن اطلب منك العمل مع من يعملون ولن اقول لك ان من يعمل هو من ياأكل ويعي�س هنا يف 
حمايتي لذلك �شاأطلب منك التفكري اما ان تعي�شي هنا كما نعي�س وتفعلي ما نفعل ومتتثلي لأمري او ترحلي 

وتبحثي لنف�شك عن مكان اآخر.
بالطبع لن ت�شتطيع ان تعي�س وحدها هكذا فكرت.. ولن ت�شتطيع ان تبني لنف�شها بيتا وحدها.. هذا �شحيح 
والطبيعة  الزهور  و�شط  بنف�شها  تختال  وم�شت  وخرجت  ي�شاعدها  من  جتد  ان  جمالها  �شاعدها  رمب��ا  لكن 
اجلميلة ومل تنظر امامها او حتت اقدامها لذلك وقعت يف م�شتنقع �شغري ولن النمل معروف عنه انه يغرق 
الن حتتاج  فهي  وغرورها  ون�شيت جمالها  والعون  امل�شاعدة  وتطلب  وت�شرخ  ت�شرخ  اخ��ذت  فقد  ماء  �شرب  يف 
اإىل من ينقذها فهي تواجه املوت الذي مل ولن يفلح معه جمال ودلل، ومع �شرخاتها �شمعتها جمموعة من 
�شديقاتها كن يحملن بذرة كبرية فرتكنها وذهنب لروؤيتها ف�شحكن وقالت احداهن.. هيا.. هيا ايها اجلمال 
انقذ �شاحبتك.. هيا ايها اجلمال �شارع الوحل قبل ان يهطل املطر وت�شيع.. هيا ايها اجلمال القوي املتعجرف 
انقذ �شاحبتك التافهة.. هنا عرفت انها بحق تافهة فلم ينقذها جمالها وعجرفتها لذلك بكت ب�شدة وقالت 
و�شط دموعها لكم كل احلق ن�شيت نف�شي ومل اعرف قدرها ال الآن فاجلمال لن يدوم يل.. لكم كل احلق ولكن 
�شيدوم ال�شدقاء والخ��وات و�شائر اململكة، تاأثرن بذلك لح�شا�شهن ب�شدقها فدفعن لها ق�شة قوية ركبتها 
وعادت و�شط اخواتها و�شديقاتها لتبداأ ع�شر جديد ن�شيت فيه الغرور واجلمال فقط متنت ان تتزوج وتنجب 

منلة اجمل منها بكثري ولكن لن تعلمها الغرور ابدا.

جي�صيك� �صميث ، ال�صّب�حة الب�راملبية الأ�صرتالية ال�ص�بقة، اأثن�ء التمرين ب��صتخدام يده� الإلكرتونية 
اجلديدة التي تعمل على حت�صني �صرعة احلركة وح�ص��صية اللم�ض، وفًق� لل�صركة، يف لندن. )رويرتز(

قد يزيد ال�شداع الن�شفي من خماطر الإ�شابة باأمرا�س القلب والأوعية 
الدموية )CCDs(، خا�شة عند الن�شاء، وفقا لدرا�شة ُن�شرت موؤخرا يف 

.Clinical Neurology جملة
Bucheon بجامعة  الدكتور �شونغ جاي يل، من م�شت�شفى  وا�شتخدم 
التاأمني  خدمة  من  بيانات  وزم���الوؤه،  اجلنوبية،  كوريا  يف  �شون�شونهيانغ 
معدلت  مل��ق��ارن��ة   )2018 اإىل   2002( ال��ك��وري��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��ح��ي 
املطابق  الن�شفي  ال�شداع  بني  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأمرا�س  ح��دوث 
)130050 فردا( وغري امل�شابني بال�شداع الن�شفي )130050 فردا( 

خالل فرتة متابعة متو�شطة 14.8 �شنة.
ووجد الباحثون اأنه بالن�شبة جلميع اأمرا�س اجلهاز التنف�شي املزمن، كانت 
مقابل  الن�شفي  ال�شداع  جمموعة  يف  اأعلى  الرتاكمية  الإ�شابة  معدلت 

جمموعة غري ال�شداع الن�شفي.
وب�شرف النظر عن وجود الأورة، اأو الهالة )عندما ت�شبق ال�شداع الن�شفي 

الوام�شة  الأ�شواء  اأعرا�س حتذيرية ح�شية، مثل  اأو  اأو ت�شحبه عالمات 
الن�شفي  ال�شداع  ف��اإن  ال��وج��ه(،  اأو  ال��راأ���س  وخ��ز يف  اأو  العمياء  النقاط  اأو 
 ،)2.29 ن�شبة اخلطر  املحيطية )معدل  ال�شرايني  كان مرتبطا مبر�س 
ومر�س القلب الإقفاري )معدل ن�شبة اخلطر 2.17(، والرجفان الأذيني 
ن�شبة اخلطر  )معدل  الدماغية  وال�شكتة   ،)1.84 ن�شبة اخلطر  )معدل 

.)2.46 اخلطر  ن�شبة  )معدل  النزفية  الدماغية  وال�شكتة   ،)2.91
وبالن�شبة جلميع الأمرا�س املنقولة بالت�شال اجلن�شي، كان اخلطر اأعلى 

عند الإناث امل�شابات بال�شداع الن�شفي مقارنة بالذكور.
اجلماعية يف معدلت  الفروق  اأن  النتائج وجدت  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�شار 
"وهذا  الوقت.  مبرور  زادت  الدموية  والأوعية  القلب  باأاأمرا�س  الإ�شابة 
الن�شفي قد يكون م�شكلة طبية ب�شيطة يف  ال�شداع  اأن  اأن��ه يف حني  يعني 
اأمرا�س  خطر  على  عالمة  يكون  اأن  ميكن  فاإنه  احل��ي��اة،  من  مبكر  وق��ت 

القلب والأوعية الدموية يف وقت لحق من احلياة".

ال�سداع الن�سفي يرتبط بزيادة خماطر اأمرا�ض مهددة للحياة خا�سة لدى الن�ساء


