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املوز ي�ساعد يف الوقاية من ال�سرطان
خل�ست درا�سة جديدة اإىل اأن تناول قرن واحد من املوز يوميا، ميكن 

اأن ي�ساعد يف الوقاية من عدة اأنواع من ال�سرطان.
لكن الأمر بحاجة لأن يكون قرن املوز اأخ�سر اللون، بح�سب ما اأفادت 

�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
للإ�سابة  عالية  خماطر  لديهم  الذين  الأ�سخا�ص  العلماء  واأعطى 
بال�سرطان نظاما غذائيا غنيا بالن�سا املقاوم، بعدما وجدوا اأنه يقلل 

من خطر الإ�سابة ببع�ص اأ�سكال املر�ص باأكرث من الن�سف.
والن�ساأ املقاوم �سكل من اأ�سكال الكربوهيدرات، يزود الإن�سان بالطاقة، 
املوز  اأق���ل يف  ال�����س��وف��ان واحل��ب��وب وال��ف��ا���س��ول��ي��ا، وب�سكل  وي��وج��د يف 

الأخ�سر.
 1000 ح��الت  يف  بريطانيون،  علماء  قادها  التي  الدرا�سة،  وبحثت 
من  تزيد  وراثية  حالة  وهي  لين�ص"،  ب�"متلزمة  م�سابون  مري�ص 

خطر الإ�سابة ب��سرطان القولون و�سرطان بطانة الرحم وغريها.
قرن  يعادل  ما  املقاوم،  الن�سا  امل�ساركني وجبة من  الباحثون  واأعطى 
م��وز غ��ري ن��ا���س��ج، وذل���ك مل��دة ع��ام��ني يف امل��ت��و���س��ط. وخل�سوا اإىل اأن 
ب��اأن��واع ع��دة من  امل��وز بهذه الهيئة متكن م��ن تقليل خطر الإ���س��اب��ة 
ال�سرطان يف اأنحاء اجل�سم بنحو 60 يف املئة، لكنه مل يقلل من خطر 
الإ�سابة ب�سرطان الأمعاء. وكان التاأثري الوقائي للموز قويا خا�سة 
مثل  العلوي،  اله�سمي  اجلهاز  ت�سرب  التي  ال�سرطانات  يف مواجهة 

�سرطان املريء والبنكريا�ص، التي ي�سعب اكت�سافها.

اخرتاع ي�ساعد 400 مليون م�ساب بال�سكري
اخرتع فريق مهند�سني �سل�سلة اأو قلدة ذكية يرتديها ال�سخ�ص على 
اأن  ميكن  خطوة  يف  ال�سحية،  حالته  تتبع  على  ي�ساعده  مبا  رقبته، 

ت�ساعد 400 مليون �سخ�ص من م�سابي ال�سكري يف العامل.
اأن  ميل" الربيطانية،  "ديلي  �سحيفة  اأوردتها  التي  التفا�سيل،  ويف 
القلدة الذكية الرفيعة احلجم، ميكنها قيا�ص العديد من املوؤ�سرات 

يف العرق الذي يفرزه الإن�سان.
وي�ساعد هذا الخرتاع مر�سى ال�سكري، اإذ يغنيهم عن اختبارات الدم 

عن طريق وخز الأ�سابع.
ويوجد يف القلدة م�ست�سعر يو�سع على الرقبة من اخللف، ومهمته 

ر�سد م�ستويات اجللوكوز وال�سريوتونني.
وخ���لل ال��ت��ج��ارب ال�����س��ري��ري��ة، مت��ك��ن امل��ه��ن��د���س��ون يف ج��ام��ع��ة ولية 
ال�سوديوم  اإذ قا�ست تركيز مواد  القلدة،  ق��درات  اأوهايو من فح�ص 
يف   98.9 اإىل  و�سلت  بدقة  ال�سخ�ص  والبوتا�سيوم وغريها يف عرق 
اإ�سافة  املهند�سون  يتوقع  اإذ  ال��ق��لدة،  عند  الأم���ر  يتوقف  ول  امل��ئ��ة. 
اخلوامت  مثل  اأخ���رى  اإك�����س�����س��وارات  اإىل  احليوية  ال�ست�سعار  اأج��ه��زة 
التغريات  املر�سى عن  لإع��لم  زرعها حتت اجللد  والأق���راط، وحتى 
التي  الدرا�سة،  يف  امل�ساركة  املوؤلفة  وقالت  �سحتهم.  على  تطراأ  التي 
مئات  على  يحتوي  العرق  اإن  يل،  جنيغوا  اجلديد،  لخ��رتاع  اأ�س�ست 

املوؤ�سرات احليوية التي تدل على حالتنا ال�سحية.

ِحمية الأغذية النيئة.. تعرف على فوائدها
ِحمية  اإن  براخت  ب��رتا  الأملانية  العلجية  التغذية  اأخ�سائية  قالت 
الأغذية النيئة هي نظام غذائي يقوم على تناول الأغذية الطازجة، 
ل �سيما اخل�سروات والفواكه، ب�سكل ينء اأو ت�سخينها بدرجة ل تزيد 

عن 42 درجة مئوية.
�سحية  بفوائد  تتمتع  النيئة  الأغ��ذي��ة  ِحمية  اأن  ب��راخ��ت  واأو���س��ح��ت 
جّمة، حيث اإنها حتد من خطر الإ�سابة بارتفاع �سغط الدم وارتفاع 
الدهون غري ال�سحية يف الدم وداء ال�سكري واأمرا�ص القلب والأوعية 

الدموية واحل�سا�سية.
الأغذية  ِحمية  على  العتماد  من  براخت  ح��ذرت  نف�سه،  الوقت  ويف 
النيئة بن�سبة %100، نظراً لأن التغذية اأحادية اجلانب قد ترتتب 
اأو نق�ص الربوتني  ال�سديد  الوزن  عليها عواقب وخيمة مثل فقدان 
الدورة  انقطاع  اأو   B12 فيتامني  نق�ص  مثل  الفيتامينات  نق�ص  اأو 

ال�سهرية لدى الن�ساء.
لذا تن�سح خبرية التغذية الأملانية باأن ت�سكل الأغذية النيئة ن�سبة ل 

تزيد عن %70 من النظام الغذائي.
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للجرجري فوائد عظيمة 
على القلب والب�سرة

والب�سرة  بال�سرطان،  الإ�سابة  خماطر  وتقليل  ال�سليم،  القلب  اأن  يبدو 
الن�سرة، من الأ�سباب املذهلة بل �سك لإ�سافة اجلرجري اإىل عربة الت�سوق 

اخلا�سة بك يف املرة املقبلة.
وتو�سل بحث جديد ن�سرت نتائجه يف جملة جمعية القلب الأمريكية، اإىل 
اأن تناول اجلرجري ميكن اأن يفعل املعجزات ل�سحة قلبك، حيث اأنه مينع 
تراكم الرت�سبات يف ال�سرايني بف�سل املركبات الكيميائية النباتية الن�سطة 

بيولوجيا.
كما ثبت يف درا�سة اأخرى ن�سرت باملجلة الأمريكية للتغذية ال�سريرية، اأن 

اجلرجري يقلل من خماطر الإ�سابة بال�سرطان.
وقال الباحثون يف هذه الدرا�سة اإن زيادة م�ستويات الكاروتينات، مبا يف ذلك 
اللوتني وبيتا كاروتني، يقلل من فر�ص الإ�سابة بال�سرطان مبرور الوقت.

وللجرجري فوائد جمالية اأي�سا، حيث تلجاأ اإليه الكثري من الن�ساء لتح�سني 
مظهر الب�سرة، وفقما ذكر موقع "ومين ورلد".

امراأة   11 اأ���س��ل  م��ن   10 اأن  بريطانية  درا���س��ة  وج��دت  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
�سكل وملم�ص  �سهدن حت�سنا يف  58 عاما(  و   23 اأعمارهن بني  )ت��رتاوح 
80 غ��رام��ا م��ن اجل��رج��ري اإىل  اإ���س��اف��ة  اأ���س��اب��ي��ع م��ن  اأرب��ع��ة  ب�سرتهن بعد 

نظامهن الغذائي اليومي.
وقالت روث ماكيكني وهي اإحدى امل�ساركات يف الدرا�سة اإن ب�سرتها "تبدو 

اأكرث نعومة للم�ص، كما اأن جتاعيدها قد قلت".

ارتفاع ح�سيلة �سحايا 
كحول اخل�سب يف الهند

ق����ال م�����س��وؤول��ون ح��ك��وم��ي��ون ي����وم  اأم�ص 
الأربعاء اإن ع�سرة اآخرين على الأقل توفوا 
يف ولي���ة ج���وج���ارات يف غ���رب ال��ه��ن��د بعد 
تناولهم خمورا مغ�سو�سة، لي�سل اإجمايل 
الوفيات اإىل 38 �سخ�سا. وبداأت ال�سرطة 
اأ���س��خ��ا���ص بعد  �ستة  واع��ت��ق��ل��ت  حت��ق��ي��ق��ات 
نقل 51 �سخ�سا يوم الثنني يف منطقتي 
اأحمد اباد وبوتاد املتجاورتني بالولية اإىل 
وقال  ال��وف��ي��ات.  اإىل  اإ���س��اف��ة  م�ست�سفيات 
اأ���س��وك ك��وم��ار ي���اداف امل�����س��وؤول بال�سرطة 
بع�ص  امل��ا���س��ي��ة  ال��ل��ي��ل��ة  "تويف  ل���روي���رتز 
امل�ست�سفى  اإىل  نقلوا  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص 
وكانوا يف حالة خطرية". واأ�ساف "تناولوا 
ي���ك���ن خمففا  ال������ذي مل  امل��ي��ث��ي��ل  ك���ح���ول 
كحويل".  م�سروب  اأن��ه  معتقدين  تقريبا 
الولية  يف  و�سربها  اخل��م��ور  بيع  وُيحظر 
ال��وزراء ناريندرا  اإليها رئي�ص  التي ينتمي 
�سوى ملن يحملون  م��ودي، حيث ل ميكن 
ت�����س��اري��ح ر���س��م��ي��ة ����س���ادرة ع���ن احلكومة 
احت�ساء اخلمر. وتنت�سر الوفيات الناجمة 
غري  بطريقة  املنتجة  اخلمور  تناول  عن 
�سوى  ميتلك  ل  حيث  الهند،  يف  قانونية 
ال��ق��ل��ي��ل م��ن ���س��ارب��ي اخل��م��ر ال���ق���درة على 

�سراء امل�سروبات ذات العلمات التجارية.
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 )BfR( املخاطر  لتقييم  الفيدرايل  املعهد  يو�سي  لهذا 
الذي  امل��اء  اأي   - الراكدة  باملياه  ي�سمى  ما  ا�ستخدام  بعدم 

الر�سع. لهذا  ل�ساعات - للأطفال  املنزل  اأنبوب  ظل يف 
ين�سح برتك ال�سنبور مفتوحاً فرتة طويلة يف البداية 
بادن  التغذية يف ولي���ة  م��رك��ز  وف��ق  ا���س��ت��خ��دام��ه،  قبل 
فورمتبريغ. قبل اإ�سافة املاء للحليب املجفف اأو اإعداد 
ال�سنبور  ماء  غلي  يجب  الر�سع،  للأطفال  الع�سيدة 
ال���ب���ارد مل���دة دق��ي��ق��ت��ني اإىل ث���لث دق��ائ��ق ع��ل��ى الأق����ل. 
ال�سنبور  على  املرتاكمة  اجلراثيم  تقتل  العملية  هذه 

وبداخله. لأن الأطفال حديثي الولدة اأكرث 
ح�سا�سية لأقل كميات من اجلراثيم، مما 
ق���د ي�����س��ب��ب ل��ه��م الإ����س���ه���ال وي���ره���ق جهاز 

املناعة لديهم.

املياه من اأنابيب الر�صا�س والنحا�س
الثقيلة.  باملعادن  تلوث  اأي  يزيل  ل  ال�سنبور  م��اء  غلي 

على  وال��ن��رتات  والنحا�ص  الر�سا�ص  م��ن  �سغرية  كميات 
�سارة  وتكون  ال�سرب  مياه  ج��ودة  تف�سد  قد  امل��ث��ال،  �سبيل 
بالأطفال الر�سع. لذا يجب على الآباء عدم ا�ستخدام ماء 
ال�سنبور من اأنابيب الر�سا�ص - بغ�ص النظر عما اإذا كان 
املاء لإعداد احلليب والطعام اأو لل�سرب. يجب اأي�ساً توخي 
الأن��اب��ي��ب النحا�سية اجل��دي��دة. حت��ذر مراكز  احل��ذر م��ن 
امل�ستهلكني من الكميات املتزايدة من املعادن يف املاء والتي 

قد يكون �سارة ب�سحة الأطفال الر�سع.
املياه من فلتر املياه املنزلية اأو اأنظمة معاجلة املياه غري 
منا�سبة للأطفال الر�سع اأي�ساً. اإذ ميكن للجراثيم امل�سببة 
للأمرا�ص اأن تتكاثر ب�سكل �سريع بداخل مر�سحات املياه. 
ب���ادن ف��ورمت��ب��ريغ،  ُتعترب  وف��ق م��رك��ز التغذية يف ولي���ة 
اآمنة للجميع من  اأنظمة معاجلة املياه  املياه الناجتة عن 

الناحية ال�سحية. غري ازدياد كمية ال�سوديوم بها، قد 
يجعلها غري منا�سبة للأطفال الر�سع.

بدائل مياه ال�صنبور
املياه  هذه  الر�سع.  للأطفال  خا�سة  مياه  الأ�سواق  توفر 
تكون خالية من اجلراثيم واملواد ال�سارة الأخرى. وميكن 
كما  غليان.  ب��دون  املعقمة  املياه  من  النوع  ه��ذا  ا�ستخدام 
يجب ا�ستهلك املياه املخ�س�سة للأطفال الر�سع يف اأ�سرع 
وقت ممكن بعد فتح القنينة وحفظ القنينات املفتوحة يف 
الثلجة. كما يجب غلي هذا املاء اأي�ساً، اإذا ظلت القنينة 

مفتوحة لأكرث من 24 �ساعة.
ميكن اأي�ساً ا�ستخدام املياه املعدنية بدًل من املياه امل�سنعة 
للأطفال الر�سع. لكن يجب التاأكد من اأن املنتج ل يحتوي 
على ثاين اأك�سيد الكربون. بالإ�سافة اإىل ذلك، يجب تفقد 
"منا�سب  اأو  الأطفال"  لأغ��ذي��ة  "منا�سب  املل�سق  وج���ود 
لإعداد اأغذية الأطفال" على قنينات املياه املعدنية. وهذا 
ي�سمن األ تتجاوز املياه املعدنية القيم امل�سموح و املو�سى 

بها للنرتيت اأو اليورانيوم.

الطفل يف ال�صهر ال�صاد�س
ميكن  با�ستمرار،  يتطور  الطفل  ل��دى  املناعة  جهاز  لأن   
ماء  غلي  اأو  الر�سع  الأط��ف��ال  م��اء  ا�ستخدام  عن  التوقف 
يف  اإذ  ال�����س��اد���ص.  ال�سهر  م��ن  امل��ع��دن��ي��ة  امل��ي��اه  اأو  ال�سنبور 
�سد  نف�سه  الدفاع عن  الطفل  ي�ستطيع ج�سم  العمر  هذا 
العديد من م�سببات الأمرا�ص. ولكي ي�ستمر جهاز املناعة 
يف التطور، من املهم عدم غليان املاء وال�ستغناء عن املياه 

ال�سناعية، وفق موقع Eltern الأملاين.
اأثبتت درا�سات �سابقة اأن اجل�سم ل ي�ستطيع ت�سليح نف�سه 
اجلراثيم.  من  معيًنا  ع��دًدا  لم�ص  اإذا  اإل  عنها،  وال��دف��اع 
لهدا ين�سح معهد اأبحاث تغذية الطفل )FKE( عموًما 
بعدم غليان املاء اأو ا�ستخدام مياه �سناعية اأو معندية من 

عيد امليلد الأول على اأبعد تقدير.

درا�سة: اإ�سابات 
الراأ�س يف كرة القدم 
ت�سبب مر�سا دماغيا 

اأج����راه����ا فريق  اأظ���ه���رت درا����س���ة 
اأن  ال�����دول�����ي�����ني  اخل����������رباء  م�����ن 
ميار�سون  ال���ذي���ن  الأ����س���خ���ا����ص 
كرة  مثل  الحتكاكية،  الريا�سات 
والروغبي  الأم���ريك���ي���ة  ال���ق���دم 
ال���ق���دم، م��ع��ر���س��ون ب�سكل  وك����رة 
بالعتلل  الإ�سابة  خلطر  كبري 

الدماغي املزمن.
"كونكا�سن  م��وؤ���س�����س��ة  واأف��������ادت 
درا�سة  اأن  فاونداي�سن"  ليغا�سي 
اأج���راه���ا خ���رباء م��ن ج��ام��ع��ات يف 
واأ�سرتاليا  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
ونيوزيلندا والربازيل وبريطانيا، 
اأن  "قاطعة" ع��ل��ى  اأدل����ة  وج���دت 
ت�سببت  املتكررة  الراأ�ص  �سدمات 

يف اعتلل دماغي مزمن.
وقال الباحثون اإن الدرا�سات التي 
الأمريكية،  الدفاع  وزارة  اأجرتها 
�سوؤون  وزارة  ب��و���س��ط��ن،  ج��ام��ع��ة 
الأمريكية  ال��ق��دام��ى  امل��ح��ارب��ني 
كلينيك"  "مايو  وجم���م���وع���ة 
الربحية،  الطبية والبحثية غري 
املحفوظة  الأدم��غ��ة  عينات  على 
الريا�سيني  اأن  ت��ظ��ه��ر  ل��دي��ه��ا، 
التي  الريا�سات  الذين ميار�سون 
اجل�سدي  الح����ت����ك����اك  ت��ت��ط��ل��ب 
م��ن غريهم  اأك���رث عر�سة  ك��ان��وا 
الدماغي  ب��الع��ت��لل  ل��لإ���س��اب��ة 

املزمن بن�سبة 68 مرة.
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ص  واأفاد 
"كونكا�سن ليغا�سي فاونداي�سن" 
للدرا�سة  ال��رئ��ي�����س��ي  وال���ك���ات���ب 
"هذا  اأن  ن��وف��ي��ن�����س��ك��ي  ك���ري�������ص 
التحليل الرائد مينحنا اأكرب قدر 
من الثقة العلمية باأن ال�سدمات 
الراأ�سية املتكررة ت�سبب العتلل 

الدماغي املزمن".
اأن  اىل  امل�������وؤ�س�سة  بيان  واأ�س������ار 
الت�������حاد  م��ث��ل  دول��ي��ة  احت����ادات 
)فيفا(  ال���ق���دم  ل���ك���رة  ال���������������دويل 
واللجنة  ال�����روغ�����ب�����ي  واحت����������اد 
الأومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة مل ت��ق��ر حتى 
خلفا  الرت�����ب�����اط،  ب���ه���ذا  الآن 
ملكافحة  الأم���ريك���ي���ة  ل��ل��م��راك��ز 
منها  وال�����وق�����اي�����ة  الأم��������را���������ص 
القدم  لكرة  الوطنية  وال��راب��ط��ة 

الأمريكية.

املاء املنا�سب لالأطفال 
الر�سع.. ن�سائح ل بد منها!

املاء عن�صر حيوي مفيد للأطفال الر�صع اأي�صًا، �صواء يف اإعداد 
اآمن بال�صكل الكايف  اأو ال�صرب. لكن املاء قد يكون غري  احلليب 
باملاء  ر�صيعك  تزويد  على  ت�صاعدك  ن�صائح  يلي  ما  يف  لهم. 

الآمن وال�صحي.
ي�صاعد املاء الأطفال الر�صع على النمو ب�صكل جيد، �صواء 

يف اإعداد احلليب اأو ال�صرب. لكن هذا العن�صر احليوي قد 
ال�صنبور  مياه  تخ�صع  لهم.  الكايف  بال�صكل  اآمنًا  يكون  ل 
لهذا تعد غري �صارة ب�صكل  اأملانيا،  ال�صارمة يف  للرقابة 
لكن  للتغذية.  فورمتبريغ  بادن  ولية  مركز  وفق  عام، 
للأطفال  اإعطائه  قبل  اجلوانب  بع�س  مراعاة  يجب 

الر�صع اأو ا�صتخدامه لإعداد طعامهم.

معجون  ا�ستعمال  من  الأملانية  ال�سلع  اختبار  هيئة  ح��ذرت 
اأك�سيد  "ثاين  ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م���ادة  ال���ذي  اأ���س��ن��ان الأط���ف���ال، 
يف  تت�سبب  قد  ال�سبغية  امل��ادة  ه��ذه  لأن  نظراً  التيتانيوم"؛ 

اإتلف املادة الوراثية.
كما اأكدت الهيئة على اأهمية ا�ستعمال معجون اأ�سنان يحتوي 
على مادة "الفلورايد"، التي تكّون طبقة واقية على الأ�سنان 

حلمايتها من الت�سو�ص.
الفلورايد  حمتوى  يكون  اأن  اأي�ساً  املهم  ومن 
منا�سبا للأطفال "ppm 1000" مع 
املنا�سبة  الكمية  ا���س��ت��خ��دام  م��راع��اة 
حتى  ل��لأط��ف��ال  فبالن�سبة  اأي�����س��اً؛ 
���س��ن ع���ام���ني ي��ن��ب��غ��ي و����س���ع كمية 
الفر�ساة،  على  الأرز  حبة  بحجم 
�سنتني  عمر  من  للأطفال  وبالن�سبة 
بحجم  كمية  و�سع  ينبغي  �سنوات،  �ست  اإىل 

حبة البازلء على الفر�ساة.

احذر هذه املادة يف 
معجون اأ�سنان الأطفال
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�ش�ؤون حملية

برعاية رئي�س الدولة

مهرجان الظفرة ينطلق 28 اكتوبر املقبل

يف اإطار روؤيتها حلماية الطفل وعلى مدار العام املا�صي وحتى الن�صف الأول من 2022

وزارة تنمية املجتمع تنظم 57 ور�سة توعية لـــ3,200 من الأطفال والأ�سر واملخت�سني 
اإميان حارب: مبادرات وقائية حلماية الطفولة ومنع الإ�صاءة والت�صدي للعنف الأ�صري والوقاية من املخدرات

•• اأبوظبي- الفجر

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
الظفرة  م��ه��رج��ان  ينطلق  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����ص 
بدورته 16 خلل الفرتة من 28 اأكتوبر 2022 ولغاية 
اإمارة  يف  الإبل  مزاينات  مو�سم  �سمن   ،2023 يناير   31
اأبوظبي ،بتنظيم جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 

والرتاثية باأبوظبي.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ل��دع��م  ا���س��ت��م��راراً  امل��ه��رج��ان  وي��اأت��ي 
"حفظه اهلل"  ال���دول���ة  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
مل�ساريع �سون الرتاث وتعزيز املهرجانات الرتاثية وتنميتها 
وتطويرها ومتكني ملك الإبل لل�ستمرار يف تربية الإبل 
بال�سقور  ال�سيد  مب�����س��اب��ق��ات  املهتمني  ودع���م  ورع��اي��ت��ه��ا، 
والتي  ال��رتاث��ي��ة،  وامل�سابقات  الأ�سيلة  العربية  واخل��ي��ول 
تنظيم  فريداً يف جمال  اأبوظبي منوذجاً  اإم��ارة  جعلت من 

املهرجانات الرتاثية. 
ثقاف�ة  ف��ي  الإب�����ل  دور  عل�ى  ال�����س�����وء  امل��ه��رج�����ان  ي�س�ّلط  و 
التع�اون  وجمل��ص  املتح�دة  العربي�ة  الإم�ارات  دول�ة  وت�راث 
الإبل  مزاين�ات  خ��لل  م�ن  وذل�����ك  العربية،  اخلليج  ل��دول 

املحليات  فئات  م��ن  الأ�سيلة  لل�سللت  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
بدورته  ويت�سمن  والو�سح  الأ�سايل  واملهجنات  واملجاهيم 
مدينة  مزاينة  رزي��ن،  مزاينة  �سويحان،  )مزاينة  القادمة  
يهدف  كما  الظفرة(.  واملهرجان اخلتامي )مهرجان  زايد، 
والأحكام  وال�سروط  املعايري  توحيد  اإىل  الظفرة  مهرجان 
عدد  وزي��ادة  املزاينات  يف  النجاح  لتحقيق  اجلهود  وتكثيف 
املزاينات واحلفاظ على �سللت  امل�ساركني يف  ملك الإبل 
الإبل الأ�سيلة وزيادة الإقبال على البيع وال�سراء والإ�سهام 
الن�ساط  ال�سياحة الداخلية واخلليجية وحتفيز  يف تطوير 
مركز  وتعزيز  املنطقة  على  ال�سوء  وت�سليط  القت�سادي، 
وتعزيز  الإب����ل  مل��زاي��ن��ات  الأوىل  ال��وج��ه��ة  ل��ت��ك��ون  اأب��وظ��ب��ي 
ال�سوء  اإقليمية وعاملية للرتاث، وت�سليط  مكانتها كمن�سة 
على املوروث الإماراتي والعربي يف مزاينات الإبل واإحيائه، 
واإي�سال ر�سالة الإمارات احل�سارية والإن�سانية اإىل العامل، 
ف�سًل عن تعزيز قيم الولء والنتماء من خلل ممار�سة 
الرتاث الإماراتي الأ�سيل. و�سي�سمل املهرجان 319 �سوطاً 
كما  وال��و���س��ح.  الأ���س��اي��ل  واملهجنات  واملجاهيم  للمحليات 
�سي�سهد  املهرجان العديد من امل�سابقات والفعاليات الرتاثية 
)م�سابقة  ومنها  ال��ظ��ف��رة،  مهرجان  ختامي  يف  امل�ساحبة 

ال�سيد بال�سقور، وم�سابقة املحالب، �سباق اخليول العربية 
وم�سابقة  ال���رتاث���ي،  ال��ع��رب��ي  ال�سلوقي  و���س��ب��اق  الأ���س��ي��ل��ة، 
م��زاي��ن��ة ال�����س��ق��ور، وم�����س��اب��ق��ة م��زاي��ن��ة ال�����س��ل��وق��ي العربي، 
ومزاينة  النعيم،  غنم  مزاينة  وم�سابقة  الرماية،  وم�سابقة 
التمور وتغليفها، وم�سابقة اللنب احلام�ص، وم�سابقة اطرح 
الرتاثية  الفعاليات  من  العديد  اإىل   بالإ�سافة  القعود(، 
)�سارع  اخل��ارج��ي��ة  والأ���س��واق  ال�سعبي  وال�����س��وق  والثقافية 
الإماراتيني  �سغف  تعك�ص  التي  الظفرة،  ومك�سات  املليون( 

خا�سة و�سعوب منطقة اخلليج العربية ب�سكل عام.
وت�سعى جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 
من خلل تنظيم  مو�سم مزاينات الإبل يف اأبوظبي وعدداً 
تعك�ص  اىل  الثقافية  وال��ربام��ج  ال��رتاث��ي��ة  املهرجانات  م��ن 
الرتاثي  امل�سهد  اإث��راء  يف  ودوره��ا  الريادية  اأبوظبي  مكانة 
وال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي واخل��ل��ي��ج��ي، وذل����ك ت��ن��ف��ي��ذاً خلططها 
الإماراتي  امل���وروث  وتاأ�سيل  الثقافة  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة 
وتر�سيخ قيمه ونقلها للأجيال املتعاقبة، وجت�سيًدا لأهمية 
وتر�سيخ  ال�سعوب  تنمية  م�سرية  يف  الكبري  ودوره  ال��رتاث 
هويتها الثقافية مع التطور والتنمية التي ت�سهدها الدولة 

يف خمتلف القطاعات.

•• دبي-الفجر:

املا�سي  ال��ع��ام  خ��لل  املجتمع  تنمية  وزارة  ن��ّف��ذت 
اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  وحتى   2021
ا�ستهدفت  57 ور�سة تثقيفية  اأكرث من   ،2022
املجتمع  اأف��������راد   م���ن   3،200 ع��ل��ى  ي���زي���د  م���ا 
م��ن ف��ئ��ات الأط��ف��ال وامل��راه��ق��ني واأول���ي���اء الأم���ور 
والأ�سرة،  الطفولة  حماية  جم��ال  يف  واملخت�سني 
للتعريف  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  ج���اءت �سمن  وال��ت��ي 
حلماية  الوقائية  واملبادرات  والربامج  بالقوانني 
الطفولة، ومن خلل توعية الأ�سر باأثر املخدرات 
اإطار روؤية الوزارة  وطرق الوقاية منها، وذلك يف 
وحماية  ���س��ون  اأ���س��ا���ص  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  التثقيفية 
لها،  ومتوازنة  �سليمة  تن�سئة  وحتقيق  الطفولة 
الأ�سرة  ا���س��ت��ق��رار  لتعزيز  ال����وزارة  اأه����داف  ودع���م 

وجودة حياة اأفرادها.
اإدارة  وك�����س��ف��ت اإمي�����ان ح����ارب ال��ف��لح��ي م���دي���رة 
اأنه  املجتمع،  تنمية  ب��وزارة  الجتماعية  احلماية 
مت خلل العام املا�سي 2021، تنظيم 10 ور�ص 
ا�ستفاد منها 507 اأ�سخا�ص يف جمال ن�سر ثقافة 
كما  املجتمع.  يف  وا�سع  نطاق  على  الطفل  حقوق 
4 ور�ص متخ�س�سة �سمن برنامج  ال��وزارة  نّفذت 
والثقافية  الريا�سية  ب��الأن��دي��ة  الطفل  من�سقي 
�سعياً  الإماراتي"،  اخلا�ص  الأوملبياد  "موؤ�س�سة  يف 
تعزيز جهود  اأج��ل  من  51 خمت�ساً  نحو  لتاأهيل 
حماية الطفولة على نطاق الأندية وعلى م�ستوى 

الدولة.
التثقيفية  ج��ه��وده��ا  ع����ززت  ال������وزارة  اإن  وق���ال���ت 
با�ستهداف اأكرث من 750 من الأطفال الواقعني 
نوعية،  ور����ص   4 ب��  امل��ب��ك��رة،  الطفولة  مرحلة  يف 
الوقائي،  ال��ت��وع��وي  اأقبل"  "ل  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن 
حل��م��اي��ة الأط����ف����ال وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ط����رق عدم 
كما  املنا�سبة.  والو�سائل  بالطرق  الإ���س��اءة  قبول 
باأثر  الأ�سر  لتوعية  عمل  ور�سة   20 نحو  نظمت 
ا�ستهدفت  والتي  منها،  الوقاية  وط��رق  املخدرات 
 6 اإىل تنظيم  اإ�سافة  1225 �سخ�ساً.  ما يقارب 
ور�ص تثقيفية اأخرى حتت عنوان "معاً نحو بيئة 
خالية من العنف الأ�سري" جمعت 450 �سخ�ساً 
بل  اأطباء  ملنظمة  الإقليمي  املكتب  مع  بالتعاون 
اأنه خلل الن�سف الأول من  اإىل  ح��دود. واأ�سارت 
العام اجلاري 2022 نظمت الوزارة ما يزيد على 
 200 من  اأك��رث  ا�ستهدفت  تثقيفية  ور�سة   13
�سخ�ص من خمتلف فئات املجتمع. مبنا�سبة يوم 
الطفل الإماراتي، مت تنفيذ ور�سة �سمن برنامج 
الأطفال  حلماية  الوقائي،  التوعوي  اأقبل"  "ل 
وتدريبهم على طرق عدم قبول الإ�ساءة بالطرق 
وال��و���س��ائ��ل امل��ن��ا���س��ب��ة وت��ع��ري��ف��ه��م ب��ق��ان��ون حقوق 
اأبوظبي  مكتبات  يف  تنظيمها  مت  وال��ت��ي  الطفل، 
وال�����س��ي��اح��ة، مب�ساركة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ�����رة  ال��ت��اب��ع��ة 
باأثر  الأ�سر  لتوعية  ور�ص   6 مت  كما  طفًل.   52
امل��خ��درات وط���رق ال��وق��اي��ة منها وذل���ك يف مراكز 
�سعادة املتعاملني )اأم القيوين، عجمان، ال�سارقة، 

الور�ص  وه��ذه  يا�ص(  بنى  الفجرية،  دبا  الفجرية، 
توعوية  ور���ص  تنفيذ  ومت  �سخ�ساً.   445 جمعت 
حول قانون حقوق الطفل، ا�ستهدفت 77 �سخ�ساً 
م��ن اأول��ي��اء الأم���ور وال��ك��ادر الوظيفي يف ع��د من 
املدار�ص. واأخرياً تنفيذ ور�سة توعوية حول قانون 
على  ال��ب��ل��دي��ات  ملوظفي  موجهة  ال��ط��ف��ل،  ح��ق��وق 

م�ستوى الدولة، وقد �سارك فيها 28 �سخ�ساً.
واأكدت اإميان حارب الفلحي حر�ص الوزارة على 
وذل��ك من  املجتمع،  الطفل يف  ن�سر ثقافة حقوق 
الطفل  بقانون حقوق  التوعية  ور���ص  ربط  خلل 
من  خ��ا���س��ت��ه،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وال��لئ��ح��ة  "ودمية" 

توجهات  خلق  على  والعمل  التوعية  تعزيز  اأج��ل 
اإي���ج���اب���ي���ة جت����اه حقوق  و���س��ل��وك��ي��ات جم��ت��م��ع��ي��ة 
الأ�سرة،  املوؤ�س�سات،  متعددة:  م�ستويات  الطفل يف 
الور�ص  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����س��رية  امل��ح��ل��ي،  امل��ج��ت��م��ع 
تو�س�يح  اإىل  ه��دف��ت  اأ�سا�سية  حم���اور  على  رك���زت 
اإجراءات حم�اية حق�وق الطفل والو�سائل املنا�سبة 
لتنفيذها، والتعريف مب�سوؤوليات اجلهات املطبقة 
ط�رق  وب��ي�����ان  "ودمية"،  ال��ط��ف��ل  ح��ق��وق  ل��ق��ان��ون 
ال�تدخ�ل املب�كر لل�ح�د م�ن عوامل اخلطر واآثارها 

على الطفل واأ�سرته.
من�سقي حماية  ل��دع��م  ج��ه��وده��ا  ال�����وزارة  وت��رك��ز 
"موؤ�س�سة  ويف  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأن����دي����ة  يف  ال��ط��ف��ل 
م�ساندة  ب��ه��دف  الإماراتي"،  اخل��ا���ص  الأومل��ب��ي��اد 
اأثناء  ل���لإ����س���اءة  ت��ع��ر���س��ه��م  امل��ح��ت��م��ل  الأط����ف����ال 
ممار�ستهم للأن�سطة الريا�سية، والعمل على حل 
الطفل  حماية  وح��دات  بني  بالتعاون  م�سكلتهم 
رق��م )3(  الإحت���ادي  القانون  عليها يف  املن�سو�ص 
"ودمية"،  الطفل  حقوق  ���س��اأن  يف   2016 ل�سنة 
واجلهات املعنية بالطفولة، مبا ي�ساعد على خلق 
ب�سورة  من��وه��م  على  تعمل  وحم��ف��زة،  اآم��ن��ة  بيئة 
عمل  واآل��ي��ات  القانون  �سرح  يتم  حيث  �سحيحة، 
املن�سقني، واملهام  املكلفني بها، و�سرح ال�ستمارات 
حالت  تقييم  وط���رق  مبوجبها،  �سيعملون  ال��ت��ي 
والتقارير  ال���ط���ف���ل،  ����س���د  امل��ح��ت��م��ل��ة  الإ������س�����اءة 
لهذه  وا�ستكماًل  احل��الت.  توثيق  يف  امل�ستخدمة 
ذات  �سمن  ال��ع��ام  ه��ذا  ال����وزارة  ت�ستهدف  امل�سرية 

يزيد  ما  تاأهيل  الطفل،  ملن�سقي حماية  الربنامج 
القدم،  ك���رة  لحت���اد  ت��اب��ع��ني  من�سقاً   120 ع��ل��ى 

وموؤ�س�سة الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي.
تنفيذ  على  ال����وزارة  عملت  املا�سي  ال��ع��ام  وخ��لل 
جم��م��وع��ة ور�����ص ل���لأط���ف���ال ال���واق���ع���ني مبرحلة 
الطفولة املبكرة، وذلك �سمن برنامج "ل اأقبل"، 
لتدريبهم على طرق عدم قبول الإ�ساءة، والو�سائل 
املنا�سبة التي ميكن اأن يلجاأ اإليها الطفل يف حال 
الإي�����ذاء، ح��ي��ث يتم  اأن����واع  م��ن  ن���وع  تعر�سه لأي 
 )kahoot( تنفيذ الفعاليات با�ستخدام تطبيق
مبتكرة  بطريقة  ل��لأط��ف��ال  امل��ع��ل��وم��ات  لإي�����س��ال 
وطبيعة  لتتنا�سب  اجل����ذب،  ع��ام��ل  ع��ل��ى  تعتمد 
الأط���ف���ال يف امل��رح��ل��ة ال��ع��م��ري��ة ال��واق��ع��ة ب��ني )3 
ال��ت��ى حتمل  الأ�سئلة  ���س��واء يف ط��رح  اأع����وام،  و8( 
ومكافحة  الإ����س���اءة   م��ن  باحلماية  خا�سة  قيماً 
التغذية  واأخ��ذ  الإل��ك��رتوين،  النظام  عرب  التنمر 
لديهم  املفاهيم  الأطفال، وت�سحيح  الراجعة من 
وتعريفهم  بداخلهم،  غر�سها  امل���راد  القيم  ح��ول 

بحقوق الطفل املن�سو�ص عليها يف القانون.
املجتمع  تنمية  وزارة  وا���س��ل��ت   2021 ع���ام  ويف 
دورها التنموي امل�ستدام عرب مبادراتها وبراجمها 
التوعوية بالتعاون مع الربنامج الوطني للوقاية 
مكافحة  ملجل�ص  ال��ت��اب��ع  "�سراج"  امل���خ���درات  م��ن 
�سل�سلة  نظمت  حيث  الداخلية،  ووزارة  امل��خ��درات 
حلقات وور�ص توعوية بواقع 20 ور�سة، ا�ستهدفت 
اإم��ارات الدولة، يف اإطار دعم دور  الأ�سر مبختلف 

ورفع  املخدرات  اآفة  اأبنائها من  الأ�سرة يف حماية 
الوعي لدى اأفراد املجتمع "الأ�سرة والأبناء يف اآن 
معاً"، حول حماية الفرد، واإدراكه ملخاطر الإدمان 

واملخدرات على نف�سه وعلى املجتمع. 
"معاً  �سعار  اأولوية" حتت  "وقايتي  و�سمن حملة 
الأ�سري" وبالتعاون  العنف  من  خالية  بيئة  نحو 
ح��دود يف  بل  اأط��ب��اء  ملنظمة  الإقليمي  املكتب  مع 
دولة الإمارات، اأطلقت الوزارة خلل العام املا�سي 
�سل�سلة ور�ص توعوية للوقاية من العنف الأ�سري، 
اإطار الربامج واملبادرات املت�سلة ب�سيا�سة  تاأتي يف 
بطرق  الأ�سر  لتوعية  العنف،  من  الأ�سرة  حماية 
الربامج  الأ���س��ري، من خلل  العنف  الوقاية من 
اأفراد  التي تعزز ثقافة الح��رتام بني  التوجيهية 
الأ�سرة للحفاظ على �سلمتها وكيانها باعتبارها 
حمايتها  اأن  ح��ي��ث  ل��ل��م��ج��ت��م��ع،  الأوىل  ال��ل��ب��ن��ة 
التي  احل��ك��وم��ي��ة  الأول���وي���ات  م��ن  ت��ع��د  و�سيانتها 
ملجتمع  اآم���ن  م��ن��اخ  لتوفري  ب��ال��غ��اً  اه��ت��م��ام��اً  تلقى 
ور�ص   6 تنظيم  مت  فقد  ال�سياق،  ه��ذا  ويف  �سليم. 
ا�ستهدفت نحو 450 �سخ�ساً من الكبار وال�سغار، 
وامل��راأة والرجل، واأ�سحاب الهمم، مبا يعم توفري 
اإطار من احلماية لهم جميعاً، من العنف والإيذاء 
املجتمع  الوعي يف  ن�سر  اأ�سكاله، من خلل  ب�ستى 
ال�����س��ارة، وتعريف  واآث����اره  الأ���س��ري  العنف  ح��ول 
واخلدمات  وواجباتهم،  بحقوقهم  الأ���س��رة  اأف��راد 
اأنواع  املقدمة لهم يف حال تعر�سهم لأي نوع من 

العنف الأ�سري.

•• العني- الفجر

بزيارة جلامعة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  وف��د من ط��لب جامعة  ق��ام 
نافارا الإ�سبانية. �سّم الوفد عدداً من الطلب من تخ�س�سات اأكادميية 
خمتلفة وذلك يف اإطار تفعيل التفاقية بني اجلامعتني وبرنامج التدريب 

ال�سيفي لطلبة اجلامعة الذي ي�ستمّر ملدة اأ�سبوع.
واأ�سارت الأ�ستاذة الدكتورة عائ�سة �سامل الظاهري، النائب امل�سارك ل�سوؤون 
امل�سرتك بني جامعة  التعاون  اإط��ار  تاأتي يف  الزيارة  اأن هذه  اإىل  الطلبة 
الفنون والرتقاء  دور  الإ�سبانية، بهدف تعزيز  نافارا  الإم��ارات وجامعة 
مبركز الفنون يف اجلامعة، وتفعيًل لتفاقية التعاون وال�سراكة لتبادل 
نافارا  تعترب جامعة  الطرفني. حيث  والتدريب بني  واملعارف  اخل��ربات 
عديدة  م�ساهمات  ولها  اإ�سبانيا،  يف  املتميزة  الأكادميية  املوؤ�س�سات  منل 

ومتميزة يف التنمية الأكادميية والثقافية وال�سخ�سية للموهوبني.
خمتلفة،  اأكادميية  تخ�س�سات  من  وطالبة  طالباً   12 الوفد  يف  �سارك 

وذلك �سمن برنامج التدريب ال�سيفي، حيث مّت اختيارهم وفق معايري 
اأكادميية عالية اإىل جانب متيزهم باملواهب الفنية، وقدرتهم على تقدمي 
الطلبة  م��ن  والب��ت��ك��ار، وه��م  الإب���داع  اأع��م��ال متميزة يغلب عليها طابع 
املتميزين يف امل�ساركة يف الأن�سطة الل�سفية وبرزت اأعمالهم يف فعالية 

افتتاح مركز وحدة الفنون.
الإعلم  يف  مهماً  دوراً  يلعب  ال��ذي  بزيارة متحف اجلامعة،  الوفد  وق��ام 
كما  للفن،  التخ�س�سات  متعدد  نهجاً  وياأخذ  وتثقيف جمتمع اجلامعة، 
نافارا  واأق�سام جامعة  امل�ساركة والتعاون مع مدار�ص  اإىل تعزيز  ويهدف 

ومراكز اأخرى.
 كما ت�سمن برنامج التدريب ال�سيفي للزيارة دورة مكثفة للمبتدئني يف 
بامبلونا  وتاريخ مدينة  الأثرية  املتاحف  والتعّرف على  الإ�سبانية  اللغة 
وثقافاتها املختلفة واآثارها العريقة منذ القرون املا�سية وطرق املحافظة 
كليات  من  ع��دد  يف  التدريبية  العمل  ور���ص  يف  للم�ساركة  اإ�سافة  عليها، 

واأق�سام اجلامعة.

وفد طالبي من جامعة الإمارات يزور جامعة نافارا الإ�سبانية
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يحدث  اأن  ميكن  مبا�صر  تهديد  جمرد  ال�صم�س  �صربة  تعد 
بعد التعر�س للحرارة ال�صديدة وال�صم�س احلارقة، ولكن ما 

هي العلمات التي ميكن اأن ت�صري اإىل اإ�صابتك بها؟.
الرئي�صية  اخلطر  علمات  عن  "اإك�صربي�س"  موقع  يك�صف 
ب�صرعة  الت�صرف  من  تتمكن  حتى  عنها  البحث  يجب  التي 

والوقاية من الأمرا�س اخلطرية اأثناء موجة احلر.

ما هي اأعرا�س �صربة ال�صم�س؟
"منظم  ف�����س��ل  ب�سبب  ال�����س��م�����ص  ���س��رب��ة  حت���دث 
درجة  تنظيم  عن  امل�سوؤول  الدماغ  احلرارة" يف 

حرارة اجل�سم.
الوقت  م���ن  ال��ك��ث��ري  ق�����س��اء  ي�����وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
حارة  بيئة  يف  ال��ري��ا���س��ة  ومم��ار���س��ة  ال�سم�ص  يف 

والإرهاق احلراري اإىل الإ�سابة ب�سربة �سم�ص، 
اجل�سدية  الأع��را���ص  من  �سل�سلة  يف  يت�سبب  ما 

غري ال�سارة.
املبكرة على  املوؤ�سرات  اأح��د  هو  الإره���اق  اأن  كما 
هناك  ولكن  ال�سم�ص،  اأ�سعة  م��ن  الكثري  وج��ود 
العديد من العلمات التحذيرية الأخرى التي 

يجب اأن تعرفها من اأجل الت�سرف ب�سرعة.

- ال�صداع
وفقا ل� NHS، يعد ال�سداع اأحد اأكرث اأعرا�ص 
وال���ذي يحدث قبل  �سيوعا،  الإج��ه��اد احل���راري 

حدوث �سربة ال�سم�ص.
ويحدث هذا عندما ت�سيق الأوعية الدموية يف 

اجل�سم نتيجة اجلفاف.
وميكن اأن حتدث �سربة ال�سم�ص ب�سرعة اإذا كان 
اجلو حارا جدا اأو اإذا كنت جتهد نف�سك، ولهذا 
ال�سبب من ال�سروري اأن تبقى رطبا يف ال�سم�ص 

وتت�سرف فورا اإذا كنت تعاين من الأعرا�ص.
- عدم التعرق

للحرارة  الطبيعي  اجل�سم  فعل  رد  ه��و  التعرق 
ع���ن���دم���ا ي���ك���اف���ح ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����ت�����وازن يف درج����ة 

حرارته.
ومع تبخر العرق، يربد �سطح اجللد، لكن هذا 

ل يحدث دائما يف حالت �سربة ال�سم�ص.
ال�سحية  اخل��دم��ات  هيئة  ح���ذرت  ال���واق���ع،  ويف 
اأثناء  حتى  التعرق  اأن  من   )NHS( الوطنية 
ال�سعور باحلر ال�سديد يعد علمة خطرية على 

الإ�سابة ب�سربة �سم�ص.

- الرتباك وفقدان الوعي
الدوخة والرتباك والإغماء املرتبطة باحلرارة 
حرارة  درجة  لرتفاع  مبا�سرة  نتيجة  اأي�سا  هي 
اجل�����س��م وت��ن��ت��ج ع��ن ان��خ��ف��ا���ص ت��دف��ق ال���دم اإىل 

الدماغ.
"ت�سبب   :Better Health �سركة  وق��ال��ت 
احل��رارة زيادة يف تدفق الدم اإىل اجللد وجتمع 
انخفا�ص  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  م��ا  ال�ساقني،  يف  ال���دم 
اأن يكون هناك  ال��دم. وميكن  مفاجئ يف �سغط 

�سعور بالدوار قبل حدوث الإغماء.

- النوبات

اأي�سا  النوبة  توؤثر  اأن  يف بع�ص احل��الت، ميكن 
على الأ�سخا�ص امل�سابني ب�سربة �سم�ص، ويجب 
دائ���م���ا ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ع��ل��ى اأن���ه���ا ح��ال��ة طبية 

طارئة.
فاإن   ،St John Ambulance ل�  ووفقا 
هي  ال�سم�ص  ل�سربة  الأخ����رى  اخل��ط��ر  ع��لم��ة 
لأ�سعة  ال�سديد  التعر�ص  بعد  ال�ستجابة  ع��دم 

ال�سم�ص.

درجة   40 ف��وق  اجل�صم  ح��رارة  درج��ة   -
مئوية

وه��ي ع��لم��ة اأخ���رى على ه��ذا امل��ر���ص املرتبط 
باحلرارة.

ماذا تفعل اإذا ظهرت عليك اأعرا�س �صربة 
ال�صم�س؟

�سروريا  اأم���را  ب�سرعة  الإج�����راءات  ات��خ��اذ  يعد 
ل��ل��وق��اي��ة م��ن الإ���س��اب��ة ب��اأم��را���ص خ��ط��رية من 
�سربة ال�سم�ص، ولكنها لي�ست دائما ب�سيطة مثل 

�سرب املاء اأو تربيد اجل�سم.
ال�سحية  اخل����دم����ات  ه��ي��ئ��ة  اأو�����س����ت  ح���ني  ويف 
الباردة،  امل�سروبات  من  الكثري  بتناول  الوطنية 
اخلفيفة،  امللب�ص  وارت��داء  البارد،  وال�ستحمام 
اأن  اإل  الكحوليات،  ت��ن��اول  يف  الإف���راط  وجتنب 

�سربة ال�سم�ص ميكن اأن ت�سيبك.
واإذا كنت ب�سحبة �سخ�ص تظهر عليه العلمات 
ال��وا���س��ح��ة ل�����س��رب��ة ال�����س��م�����ص، ف��ه��ن��اك بع�ص 
اتخاذها  عليك  يجب  التي  الأ�سا�سية  اخلطوات 

دائما.
- انقل امل�ساب ب�سرعة اإىل مكان بارد واخلع اأكرب 

قدر ممكن من ملب�سه اخلارجية.
- الو�سول اإىل م�ساعدة الطوارئ.

- �ساعده على اجللو�ص يف و�سع مريح ومدعوم.
- لفه يف من�سفة مبللة وباردة وا�ستمر يف �سكب 
درجة حرارته  تنخف�ص  فوقه، حتى  البارد  املاء 

اإىل 37.5 درجة مئوية على الأقل )تقا�ص حتت 
الإبط(.

- مبجرد اأن تنخف�ص درجة حرارته اإىل املعدل 
الطبيعي، 

ا�ستبدل امللءة املبللة باأخرى جافة.
راقب م�ستوى  امل�ساعدة،  انتظار و�سول  اأثناء   -

ا�ستجابته ودرجة حرارته.
- اإذا بداأت درجة حرارته يف الرتفاع، برده مرة 

اأخرى بنف�ص الطريقة.
افتح  وق���ت،  اأي  يف  م�ستجيب  غ��ري  اأ�سبح  اإذا   -
تنف�سه  ب��ه، وحتقق من  الهواء اخلا�ص  جم��رى 

وا�ستعد لإعطاء الإنعا�ص القلبي الرئوي.

حتدث ب�صبب ف�صل "منظم احلرارة" يف الدماغ امل�صوؤول عن تنظيم درجة حرارة اجل�صم

اأعرا�س �سربة ال�سم�س: عالمات اخلطر اخلم�س الواجب احلذر منها!

ثمانية عوامل تزيد من خطر الإ�سابة باخلرف

الرئي�سية  امل��وؤل��ف��ة  لب���ل���وم،  اأن��ال��ي�����ص  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
للدرا�سة: "ت�سري نتائجنا اإىل اأن عوامل منط احلياة قد 
الأداء  م�ستوى  حتديد  يف  العمر  م��ن  اأهمية  اأك��رث  تكون 

الإدراكي ل�سخ�ص ما. 
هذه اأخبار رائعة، نظرا لوجود الكثري الذي ميكنك القيام 
ال�سكري،  م��ر���ص  اإدارة  مثل  ال��ع��وام��ل،  ه��ذه  لتعديل  ب��ه 

الذي  ال��دع��م  على  واحل�����س��ول  ال�سمع،  ف��ق��دان  ومعاجلة 
حتتاجه للإقلع عن التدخني".

 Baycrest Health اأج���رت���ه���ا  ال���ت���ي  وال���درا����س���ة 
من  واحدة  هي  تورنتو،  جلامعة  التابعة   ،Sciences
الإ�سابة  ع��وام��ل خطر  ن��ظ��رت يف  ال��ت��ي  ال��درا���س��ات  اأوىل 

باخلرف على مدى العمر.

ت����رتاوح  ���س��خ�����س��ا   22117 م���ن  ب���ي���ان���ات  وا���س��ت��خ��دم��ت 
اأعمارهم بني 18 و89 عاما، اأكملوا تقييما يت�سمن اأربع 

مهام معرفية.
الذاكرة  اختبارات  يف  امل�ساركني  اأداء  يف  الباحثون  ونظر 
قابلة  خطر  عوامل  بثمانية  ذل��ك  تاأثر  وكيف  والن��ت��ب��اه، 

للتعديل للخرف، وهي:
- التعليم املنخف�ص )اأقل من دبلوم املدر�سة الثانوية(

- فقدان ال�سمع
- اإ�سابات يف الدماغ

- تعاطي الكحول اأو املخدرات
- ارتفاع �سغط الدم

- التدخني )حاليا اأو يف ال�سنوات الأربع املا�سية(
- داء ال�سكري

- الكاآبة
واأدى كل عامل اإىل انخفا�ص يف الأداء املعريف بن�سبة ت�سل 
اإ�سايف  عامل  كل  مع  ال�سيخوخة،  من  �سنوات  ث��لث  اإىل 

ي�ساهم يف نف�ص القدر من النخفا�ص.
على �سبيل املثال، قد يوؤدي وجود ثلثة عوامل خطر اإىل 
انخفا�ص يف الأداء املعريف يعادل ما ي�سل اإىل ت�سع �سنوات 

من ال�سيخوخة.
زاد عدد  العمر، كما  اآث��ار عوامل اخلطر مع تقدم  وزادت 

عوامل اخلطر التي يعاين منها الأ�سخا�ص.
وقالت الدكتورة لبلوم: "تظهر اأبحاثنا اأن بالإمكان تقليل 
اأي  خماطر النخفا�ص املعريف واخلرف. ابداأ يف معاجلة 
عوامل خطر لديك الآن، �سواء كنت تبلغ من العمر 18 

اأو 90 عاما، و�سوف تدعم �سحة الدماغ".
واملدير  املوؤلفني  كبري  اأندر�سون،  نيكول  الدكتور  واأو�سح 
اإن  وال��ع��اف��ي��ة،  ال��دم��اغ  يف  كيميل  مل��رك��ز  امل�����س��ارك  العلمي 

عوامل اخلطر يجب "معاجلتها يف اأقرب وقت ممكن".
ي�سعى  اأن  �سنا  اأ�سغر  ل�سخ�ص  ميكن  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
العمر  منت�سف  يف  و�سخ�ص  جيد،  تعليم  على  للح�سول 

ال�سن  كبري  و�سخ�ص  دم��ه،  يف  ال�سكر  ن�سبة  على  يحافظ 
يح�سن �سمعه.

ول ميكن تغيري بع�ص عوامل اخلطر للخرف، مبا يف ذلك 
بتح�سني  دائما  يو�سى  ولذلك  ال�سن،  وكرب  الوراثة  علم 
منط احلياة عن طريق اتباع نظام غذائي �سحي، وممار�سة 

الريا�سة، وعدم التدخني واحلد من الكحول.

يتم ت�صخي�س اخلرف اإىل حد كبري لدى كبار ال�صن، لكن الباحثني يقولون اإن اختيار منط احلياة على مدى 
عقود ميكن اأن يوؤدي اإىل تراكم املخاطر.

اأو 80 عاما، هناك ثمانية عوامل  اإذا كنت تبلغ من العمر 18  اأنه بغ�س النظر عما  ووجدت درا�صة جديدة 
مهمة لتقليل احتمالت الإ�صابة باخلرف.

وقال الباحثون اإن كل واحدة منها ميكن اأن تقلل من عمر الدماغ بثلث �صنوات. وهذا يعني اأنه مع العديد من 
الأ�صخا�س، ميكن اأن يكون لدى ال�صخ�س عمر دماغ مماثل ل�صخ�س اأكرب منه بع�صر اأو 20 عاما.
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العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإىل من يهمه الأمر 

انا املدعو / جمعه بلل فريوز - اإماراتي اجلن�سية
جواز �سفر رقم L00317781 وب�سفتي �سريك يف الرخ�سة املهنية رقم 622784 اأوكل 
�سعادة ال�ستاذ/ احمد �سامل املهريي مبتابعة ال�سهم اخلا�سة بي حتت رقم بريدي 1826 

علما بان ال�سهم با�سم م�سرف ابوظبي ال�سلمي كود رقم  
ADIB10161610 جمعه بلل فريوز  
ADIB10161611 يولندا فرن�سي�ص قي�سيه 
ADIB10214108 لطيفة جمعه �سيف  
ADIB10192959 عيد مرزوق خمي�ص  
ADIB10214109 مرزوق خمي�ص حمد 

 ADIB10214110 فاطمة مرزوق خمي�ص حمد 
مقدمة / جمعه بلل فريوز - 0504812832 

اإعـــــــــــــــــــــــالن 

70533

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0003780 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : التاج الثمني ملقاولت التك�سية والر�سيات  
جمهول حمل الإقامة 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/8/15 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/7/25 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0003779 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : التاج الثمني ملقاولت التك�سية والر�سيات  
جمهول حمل الإقامة

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/8/18 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/7/25 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002369 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ديوان لتجارة املفرو�سات ذ م م  ومن ميثلها قانونيا 
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/8/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
 )1 عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/7/26 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002490 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عرفان لل�سحن والنقليات ذ م م ومن ميثلها قانونيا  
جمهول حمل الإقامة 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/8/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
 )1 الدعوى  رقم  )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/7/26 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/149964(
املنذر : بنك ابوظبي التجاري 

املنذر اليه : بدر احمد حممد احمد املرزوقي 
)اربع  دره��م   4،390،792،46 مبلغ  ب��اداء  اليه  املنذر  املنذر  يكلف  بهذا 
و�ستة  دره��م  وت�سعون  واثنان  و�سبعمائة  الفا  وت�سعون  وثلثمائة  مليني 
واربعون فل�ص( خلل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ هذا الإنذار واإل 
فاإنه �سي�سطر املنذر لل�سري يف اإجراءات ا�ست�سدار امر اأداء باملبلغ املذكور مع 

حفظ حقه يف مطالبتكم باأن م�سروفات يتكبدها يف �سبيل ذلك. 
هذا للعلم ولنفاذ ما جاء مبحتواه. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/149960(
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سلمي  

املنذر اليهم / 1- علي حممد عقيل علي الزرعوين 
الرزعوين  ح�سن  علي  عقيل  حممد   -2

الزرعوين  علي  عقيل  حممد  �سلطان   -3
الزرعوين   ح�سن  علي  احمد  مرمي   -4

بهذا يكلف املنذر املنذر اليهم باداء مبلغ 11،565،881،81 درهم )اأحد ع�سر مليونا 
وثمانون  وواح��د  درهما  وثمانون  وواح��د  وثمامنائة  الفا  و�ستون  وخم�سمائة وخم�سة 
فل�ص( خلل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ هذا الإنذار واإل فاإنه �سي�سطر املنذر 
لل�سري يف اإجراءات ا�ست�سدار امر اأداء باملبلغ املذكور مع حفظ حقه يف مطالبتكم باأن 

م�سروفات يتكبدها يف �سبيل ذلك.  هذا للعلم ولنفاذ ما جاء مبحتواه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/14961(
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سلمي 

املنذر اليهم : 1. �سركة الإمارات ملقاولت الطرق - حمر عني والذيب )ذ م م( - فرع 
دبي  ، 2. يو�سف �سيف را�سد �سعيد حمر عني املهريي ، 3. �سركة الإمارات ملقاولت 

الطرق / حمر عني والذيب 
بهذا يكلف املنذر املنذر اليه باداء مبلغ 10،710،266،51 درهم )ع�سرة مليني 
و�سبعمائة وع�سرة اآلف ومائتان و�ستة و�ستون درهما وواحد وخم�سون فل�سا( خلل 
لل�سري  املنذر  �سي�سطر  فاإنه  واإل  الإن��ذار  هذا  تاريخ  اأي��ام من  اأق�ساها خم�سة  مدة 
باأن  مطالبتكم  يف  حقه  حفظ  مع  امل��ذك��ور  باملبلغ  اأداء  ام��ر  ا�ست�سدار  اإج���راءات  يف 

م�سروفات يتكبدها يف �سبيل ذلك. هذا للعلم ولنفاذ ما جاء مبحتواه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/149962(
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سلمي 

املنذر اليهم / 1- �سركة جنمة الريف لتجارة املواد الغذائية 
حمدون  بن  را�سد  �سيف   -2

بهذا يكلف املنذر املنذر اليهم باداء مبلغ 1،630،303،68 درهم )مليون و�ستمائة 
وثلثون الفا وثلثمائة وثلثة دراهم وثمانية و�ستون فل�ص( خلل مدة اأق�ساها 
اإجراءات  يف  لل�سري  املنذر  �سي�سطر  فاإنه  واإل  الإن���ذار  ه��ذا  تاريخ  من  اأي��ام  خم�سة 
م�سروفات  ب��اأن  مطالبتكم  يف  حقه  حفظ  م��ع  امل��ذك��ور  باملبلغ  اأداء  ام��ر  ا�ست�سدار 

يتكبدها يف �سبيل ذلك. هذا للعلم ولنفاذ ما جاء مبحتواه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/149959(
املنذر : بنك ابوظبي التجاري 

املنذر اليهم : 1- �سوري�ص ا�سانا �سيتي ، 2-بابيتا �سوري�ص �سيتي 
بهذا يكلف املنذر املنذر اليهم باداء مبلغ 2،146،111،45 درهم )مليونان 
ومائة و�ستة واربعون الفا ومائة واحد ع�سر درهم وخم�سة وع�سرون فل�ص( 
اأيام من تاريخ هذا الإن��ذار واإل فاإنه �سي�سطر  اأق�ساها خم�سة  خلل مدة 
املنذر لل�سري يف اإجراءات ا�ست�سدار امر اأداء باملبلغ املذكور مع حفظ حقه يف 

مطالبتكم باأن م�سروفات يتكبدها يف �سبيل ذلك. 
هذا للعلم ولنفاذ ما جاء مبحتواه. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/149957(
املنذر : موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سر 

املنذر اليه : ح�سن املا�ص وليد خمي�ص 
بهذا يكلف املنذر املنذر اليه باإخلء املحل رقم )S1( ببناية وقف م�سجد 
بورت �سعيد ودفع متاأخرات الأجرة عبارة عن مبلغ 51،152 درهم )واحد 
وخم�سون الف ومائة واإثنان وخم�سون درهم( خلل مدة اأق�ساها ثلثون 
كافة  اتخاذ  املنذرين اىل  �سي�سطر  واإل   ، الإن��ذار  ن�سر هذا  تاريخ  يوم من 
ب�سداد  الزامكم  م��ع   ، اأع���له  العقار  م��ن  لإخلئكم  القانونية  الإج����راءات 

املتاأخرات والر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0003119 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / غريت كل رحمت كل ، العنوان : 9514892 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/6/28 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى بالرقم اأعله ل�سالح / املتاألق لتاأجري ال�سيارات ،  بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليه بدفع مبلغ 13350 درهم 
التاأخريية  والفائدة  للمدعي  درهما  وخم�سني  وثلثمائة  الفا  ع�سر  ثلثة 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�ص  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع 

طلبات والزمته باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف.  
حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

7055

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
رقم الإعلن : 2022/120795                        رقم املهمة : 2022/196231 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  6222/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/3200 جتاري جزئي ، واملعدل بالإ�ستئناف رقم 2021/809 ا�ستئناف 

جتاري، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1586715 درهم( �سامل للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: حممد عي�سى ابراهيم حممد دخان - عنوانه : اإمارة دبي �سارع ال�سيخ زايد املركز املايل العاملي البوابة رقم 3 الطابق ال�ساد�ص 

مكتب 605 رقم مكاين 2682589680
144 رقم مكاين  الفيل رقم  �سارع اجلمريا  اإم��ارة دبي منطقة اجلمريا الوىل   : القرق - عنوانه  : فهد حممد �سالح  اإعلنه  املطلوب 

algurg@cipher.ae  -  00971504595565  -  00971504595565  -  2419190562
مو�سوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/10 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ح�سة )املنفذ �سده : فهد حممد �سالح القرق( 
يف ار�ص ف�ساء - املنطقة : ند ال�سبا الرابعة - رقم الر�ص 124 - رقم البلدية : 4748 -617 م�ساحة احل�سة : 1065.88 مرت مربع 

قيمة احل�سة حمل البيع : 2581434 درهم. ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : بي اف ايه ام للتجارة - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 19 ملك �سركة الرثيا للت�سالت )فرع دبي( - بردبي - الثنية 
748416 رقم  ، رقم الرخ�سة :  الوىل - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة 
1204803 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/11/24 واملوثق لدى كاتب العدل 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص  2021/11/24 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
 1006 رقم  مكتب   : العنوان  احل�صابات  لتدقيق  دوكيوبيليتي  املعني  امل�سفي  اإىل 
 : ف��اك�����ص    04-4421762  : ه��ات��ف  خليفة   ب���رج   - ب��ردب��ي   - للتطوير  دي���ار  م��ل��ك 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45(   04-4421764

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70408 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات
ب��رج خليفة    - بردبي   - للتطوير  دي��ار  ملك   1006 رق��م  مكتب   : العنوان 
هذا  مب��وج��ب    04-4421764  : ف��اك�����ص    04-4421762  : ه��ات��ف 
اأعله  املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  تعلن 
لت�سفية بي اف ايه ام للتجارة - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/11/24 بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2021/11/24
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعلن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70408 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/149994(
املنذر / عوي�سة بن عبدالعايل بن علي العجمي - �سعودي اجلن�سية 

�سد / املنذر اليه : عبداهلل علي حممد جا�سم بو ال�سفارد - اإماراتي اجلن�سية 
املو�سوع / اإعلن بالن�سر يف الإنذار العديل رقم )2022/1/171203( 

ومبوجب هذا الإخطار العديل يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد اإجمايل مبلغ وقدره 1،581،000 درهم )مليون وخم�سمائة واحد 
وثمانون الف درهم( ويكلف املنذر اليه بالوفاء بامل�ستحق له من دين بذمته والثابت بال�سيكات التاي ذكرها 

البنك امل�صحوب عليه املبلغتاريخ الإ�صتحقاق رقم ال�صيكم

درهم 10000182017/11/11 بنك امل�صرق 450،000 

درهم20000192017/11/12 بنك امل�صرق375،000 

درهم30000172017/11/13 بنك امل�صرق390،000 

درهم40000212017/11/14 بنك امل�صرق366،000 

واملحررة من ح�ساب املنذر اليه واىل ارتدت دون �سرف لعدم اعتماد التوقيع ال�سادر من املنذر اليه وذلك خلل مدة اق�ساها خم�سة ايام 
للوفاء بقيمة الدين من تاريخ ت�سلمه لهذا الإنذار ، واإل �سي�سطر املنذر اىل اجلو للق�ساء واجلهات املعنية للمطالبة بالوفاء بقيمة الدين 

الكاتب العدلومع حتمل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واملحاماة. 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
انــــــــــــــذار    

رقم املحرر : 197667/1/2022
املنذر : بن حم العقارية )�ص ذ م م( رخ�سة جتارية رقم : 519661 

ممثل املنذر : عبداهلل علي �سامل العامري ، اليمن اجلن�سية ، هوية رقم 784199514806415 
منذر اليه : ا�ص �سي ا�ص خلدمات متابعة املعاملت - رخ�سة مهنية رقم : 867775  

مو�سوع الإنذار : اندار تكليف بالوفاء بالأجرة
حيثيات الإنذار : املو�سوع مبوجب عقد اإبحار موؤرخ يف 2022/4/26 ي�ستاأجر املنذر اإليه من املنذر ما هو عبارة عن مكتب نظري 
األفا و�سبعمئة وخم�سة واأربعون درهما( ملدة �سنة تدفع وفقا للثابت بعقد  43،745 درهم )ثلثة واأربعون  اإيجارية قدرها  قيمة 
الإيجار ملا كان ما تقدم وكان املن�در اإليه مل يقم ب�س�داد القيمة الإيجارية واملتوجب عليه دفعها اإ�ستناداً للقانون رقم )26( ل�سنة 
العلقة الإبحارية بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باملادة “19”، لذلك فاإن املنذر يهيب باملنذر  وتنظيم  الأماكي  اإيجار  ب�ساأن   2007
اإليه وينيه عليه ب�سرورة �سرعة �سداد القيمة الإيجارية املتاأخرة وقدرها 7،289 درهم وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ الإعلن بهذا 
الإنذار.. واإل �سوف ي�سطر املنذر اإىل اللجوء اإىل جلنة ف�ص املنازعات الإيجارية لإقامة دعوى �سد املنذر اإليه باإخلءه من املكان 
امل�ستاجر وت�سليمها للمنذر خالية من ال�سواغل والأ�سخا�ص مع الزامه ب�سداد القيمة الإيجارية املتاأخرة وذلك حتى تاريخ الت�سليم 

مع الزامه بتقدمي براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه.
املطالبة : بناء علي�ه ينبه املنذر على املنذر اإليه ب�س�رورة �سرعة �سداد القيمة الإيجارية املتاأخرة وقدرها 7.289 درهم )�سبعة اآلف 
ومئتان وت�سعة وثمانون درهما( وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ الإعلن بهذا الإنذار ... وهذا للعلم مبا احتواه ونفاذ مفعوله قانوناً 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى قبل املندر اإليه. - العنوان / دبي - بور �سعيد - بناية الحتاد - مكتب رقم 505 - رقم مكاين 

0566417700 رقم  هاتف   -  3234793883
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة اأم القيوين الإحتادية 
املرجتعة  ال�سيكات   UAQCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000263/ 

اإىل املحكوم عليه : راينا خلدمات التموين باملواد الغذائية - ذ م م 
يعلن بالن�سر 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سوبر ماركت قمر املدينة - ذ م م  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

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

املجموع الكلي 8126.0 درهم بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - درة الفرات ملقاولت التك�سية 
والر�سيات )موؤ�س�سة فردية( وميثلها طارق حم�سن العبدهلل �سوري اجلن�سية  

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003388/ 
اإىل املحكوم عليه : درة الفرات ملقاولت التك�سية والر�سيات )موؤ�س�سة فردية( وميثلها طارق حم�سن 

العبدهلل �سوري اجلن�سية 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ من�سور عبدالقادر حميد فاخر ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 38360  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعلنكم   / اإعلنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سيد جم�سيد �ساه دوران �ساه   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002532/ 

اإىل املحكوم عليه : �سيد جم�سيد �ساه دوران �ساه 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عمر حميد عبيد حميد ال�سام�سي ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

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

املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 5233520 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 3175 ل�سنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(
املنفذ �سدهم / 1- �سهيل حممد ح�سن �سياء انني ، 2- حممد ح�سن ا�سداله �سياء انني 

ل�سالح طالب التنفيذ / بنك دبي التجاري - �ص م ع 
www. تعلن حمكمة ال�سارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات
لبيع  وذلك   ،  2022/8/3 املوافق  الأربعاء  يوم  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   emiratesauction.ae
الرفاعة  مبنطقة  ملك   499 رقم  العقار   -: التايل  النحو  على  العقار  واأو�ساف  �سده  للمنفذ  ملكيته  العائد  العقار 
3،645،000 درهم )ثلثة مليني و�ستمائة وخم�سة واربعون الف درهم( ار�ص  ، ب�سعر التثمني :  ال�سارقة  باإمارة 
مبنية عبارة عن فيل ار�سي + اأو + �سور.  يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب 
�سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم 
www.emiratesauction.ae وذلك  احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين للإمارات للمزادات 
قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد 

للبيع بثلثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
 اخطار دفع بالن�سر

رقم امللف 2022/263 تنفيذ جتاري  
بناء على طلب / املحكوم له / عفراء �سامل عبدالرحمن ال�سام�سي اجلن�سية / الإم��ارات العربية 
القمر  �سم�سيه حممد �سادق حممد علي اجلن�سية / جمهورية   )1  / املحكوم عليه  املتحدة  اىل 

املتحدة ، 2( موؤ�س�سة ام دي ات�ص خلدمات الت�سميم باحلا�سب اليل اجلن�سية. 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ص اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ 2021/12/19 
38196.33 درهما  444/2021 جتاري جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره  يف الق�سية رقم 
�سامل الر�سوم وامل�ساريف  ومبا ان املحكوم له اعله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم 
امل�سار اعله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعله خلل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن 
املرتبة  ، والر�سوم  املنا�سبة لتنفيذ احلكم  القانونية  �ستتخذ بحقك الج��راءات  املحكمة  ذلك فان 

عليك.  امللحظات : يجب الإعلن باللغة العربية والإجنليزية
 ق�سم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
 اعالن بالن�سر باللغة العربية 

للم�ستاأنف �سدها للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف الإ�ستئناف رقم 2022/984 

اإبراهيم  حممود   / ال��ف��ردي��ة  املوؤ�س�سة   : امل�ستاأنف  طلب  علي  بناء 
ال�سو�ص  يا�سر حممد  امل�ستاأنف �سده : حممد  ال�سقالت.  لتجارة 
- اأردين اجلن�سية - انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى 
بوا�سطة وكيل  او  - �سخ�سيا  ال�سارقة  ا�ستئناف  رقم )3( مبحكمة 
معتمد وت��ق��دمي م��ذك��رة ج��واب��ي��ة ع��ل��ى ال��دع��وى م��رف��ق��ا ب��ه��ا كافة 
امل�ستندات وذلك يف يوم الأربعاء املوافق 2022/8/3 يف الدعوى 

املذكور رقمها اأعله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70197 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 

MOJAU_2022- 0079382 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اإع�لن
حيث اأن ال�سيد : جمهة احمد جمعه املطوع املحرزي - اماراتي اجلن�سية - ميلك الرخ�سة 
مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  والتطريز(  للخياطة  )ال�ساحة  التجارية 
رخ�سة رقم )511069( حيث ان ال�سيد : جمهة احمد جمعه املطوع املحرزي - اماراتي  
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))ال�ساحة للخياطة 
 - اجلن�سية  باك�ستاين   - كل  زمري  اهلل  قمر   : ال�سيد  اإىل  والتطريز(( البالغة ) %100( 

تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية ايل وكيل خدمات.
�ساأن  يف   2013 ل�سنة  5 من القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقره  وعمل بن�ص 
الكاتب العدل، فقد اقت�سي ن�سر هذا الإعلن للعلم و انه �سوف يتم الت�سديق على الأجراء 
امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعلن فمن لديه اأي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533
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العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003803 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : مطعم زهر الليمون �ص.ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة

اإلزام املدعي عليها الوىل بان ت�سدد للمدعية مبلغ وقدره 8،192.13 ثمانية اآلف ومائة واثنان وت�سعون 
درهما وثلثة ع�سر فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد. 

اآلف وثمامنائة و�سبعة  10،847.77 ع�سرة  ت�سدد للمدعية مبلغ وقدره  بان  الثانية  املدعي عليها  اإلزام 
الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  واأربعون درهما و�سبعة و�سبعون فل�سا 

متام ال�سداد. اإلزام املدعي عليهما الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/08/04 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه الإحتادية املحكمة 
البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/149990(
املنذر : ن�سري احمد نيازي - افغاين اجلن�سية

املنذر اليه :- ت�سنيم عبداهلل عبا�ص حممد - �سودانية اجلن�سيه
ما  تنفيذ  �سرورة  الخطارايل  تبليغكم  وفور  ينذركم  املنذر  فان 
جاء بالخطار العديل مع �سرورة �سداد مبلغ )200،000( درهم 
املنذريف  ل�سالح  اليها  املنذر  املرت�سدة يف ذمة  درهم(  الف  )مئتي 
خلل �سبعة اأيام من ت�سلمكم هذا الخطار واإل �سن�سطر ا�سفني 

لتخاذ كافة الجراءات القانوينة �سدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 70392
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/149967(
املنذرة : هريا للقم�سة ذ م م م

املنذر اإليها : م�سغل برايت �سيلفر لل�سيلة والعبايا
مبوجب معاملت جتارية بني الطرفني، قامت املنذرة بتورديد اقم�سة للمنذر اليها ونتيجة لهذا 
التعامل التجاري فقد تر�سد للمنذرة بذمة املنذر اإليها اإجمايل مبلغ وقدره 61807.62 درهم 
وبناء على �سندات ت�سليم بني املنذرة. وحيث ان املنذر اليها ممتنعه عن �سداد املبلغ املذكور عاليه 
باملنذرة وبناءا عليه  اأ�سر  املتكررة مما  الودية  املطالبات  بالرغم من  واملرت�سد بذمتها دون مربر 
الإنذار  بهذا  تبلغها  تاريخ  من  اعتباراً  اأي��ام  اإليها ومتهلها مدة خم�سة  املنذر  املنذرة تخطر  ف��اإن   ،
للوفاء باملبلغ املرت�سد املذكور بعاليه وقدره 61807.62 درهم وبخلف ذلك فان املنذرة �ستكون 
م�سطرة اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة مع حفظ باقي 

احلقوق ول�سريان كافة الآثار القانونية املرتتبة يف مواجهتكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70519

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
MOJAU_2022- 0078170 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعلن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ حممد خمتار علي �سردار ، اجلن�سية : باك�ستان يرغب يف البيع 
عبداهلل  في�سل حممد ح�سن   / ال�سيد  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن 
املل-اجلن�سية : الإمارات، بالرخ�سة امل�سماه )ور�سة كافور لت�سليح كهرباء ال�سيارات( تاأ�س�ست 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )116799( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة 
موؤ�س�سة  اىل  خدمات  وكيل  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغري  اخرى:•  تعديلت  بال�سارقه، 
فردية.  وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العلن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
MOJAU_2022- 0079401 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�لن بالن�س�ر

العربية  ، اجلن�سية المارات  ال�سيده : هند عبداهلل على احمد مطبونه  باأن  ليكن معلوما للجميع 
املتحدة وحتمل بطاقة هوية رقم 784198902714850 ، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل 
اجلن�سية   - املوالخ  موىل  فري�ص  جمعه  عبدالواحد   : ال�سيد  اىل  ذلك  100% و  البالغة  ح�ستها 
الرخ�سة  يف   784197459269318 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل   - املتحدة  العربية  المارات 
امل�سماه ))هند كافيه(( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )788975( ال�سادرة من 
دائرة التنميه القت�سادية بال�سارقة ، تعديلت اأخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر، تغيري ال�سم 
الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ص  كافيه.  قهوه  جره  اإىل  التجاري 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
تنازل/ بيع

اإعلن بالن�سر 
ال�سيد/ كوثر احمد �سودري يو�سف احمد �سودري - اجلن�سية  ليكن معلوما للجميع بان 
ال�سيد/ ل�سالح   %50 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  بنغلدي�ص 
وجيه  بن  ح�سني  وال�سيد/امري   ، بنغلدي�ص   : اجلن�سية   - �سفا  نور  احلق  �سراج  حممد 
اهلل - اجلن�سية بنغلدي�ص يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% ل�سالح 
ال�سيد / حممد �سراج احلق نور �سفا - اجلن�سية : بنغلدي�ص يف الرخ�سة امل�سماه )كوثر 
 )772341( بالرقم  ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  �سادرة  امللب�ص(  لكي 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ص  يوجد.  ل   : اخري  تعديلت 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن  الحتادي رقم )4( ل�سنة 
هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق  يتم  �سوف  وانه  للعلم 
املذكورة  العدل  الكاتب  اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  العلن فمن لديه 

لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
تنازل/ بيع

اإع�لن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد نعيم �سرف خان اجلن�سية : افغان�ستان 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% ل�سالح ال�سيد / حممد 
املنورة(  املدينة  )خمبز  امل�سماه  الرخ�سة  يف  افغان�ستان  اجلن�سية  خان  �سردار  كل 
�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة بالرقم )561126( تعديلت 
اخري : ل يوجد. وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
العلن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
تنازل/ بيع

اإع�لن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد/ حممد حافظ روح المني - اجلن�سية بنغلدي�ص - يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% يف الرخ�سة امل�سماه )الناقة العربية للخياطة( ال�سادرة من 
دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )552429(، اإىل ال�سيد / ابو الكلم �سبري 
احمد - اجلن�سية بنغلدي�ص ، ال�سيد / قمر الزمان ابوطاهر - اجلن�سية بنغلدي�ص - يرغب يف البيع 
50% يف الرخ�سة امل�سماه )الناقة العربية للخياطة( ال�سادرة  والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )552429(، اإىل ال�سيد / جاهد احلق 

جمني احلق فردو�ص - اجلن�سية بنغلدي�ص.  تعديلت اخرى: ل يوجد
�سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ص 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
رقم الإعلن : 2022/120794                        رقم املهمة : 2022/196230 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  6222/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/3200 جتاري جزئي ، واملعدل بالإ�ستئناف رقم 2021/809 ا�ستئناف 

جتاري، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1586715 درهم( �سامل للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: حممد عي�سى ابراهيم حممد دخان - عنوانه : اإمارة دبي �سارع ال�سيخ زايد املركز املايل العاملي البوابة رقم 3 الطابق ال�ساد�ص 

مكتب 605 رقم مكاين 2682589680
144 رقم مكاين  الفيل رقم  �سارع اجلمريا  اإم��ارة دبي منطقة اجلمريا الوىل   : القرق - عنوانه  : فهد حممد �سالح  اإعلنه  املطلوب 

algurg@cipher.ae  -  00971504595565  -  00971504595565  -  2419190562
مو�سوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/10 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ح�سة )املنفذ �سده : فهد حممد �سالح القرق( 
يف ار�ص ف�ساء - املنطقة : ند ال�سبا الرابعة - رقم الر�ص 124 - رقم البلدية : 4748 -617 م�ساحة احل�سة : 1065.88 مرت مربع 

قيمة احل�سة حمل البيع : 2581434 درهم. ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0065842
املخط�ر : خجادور واني�ص قاجليان - اجلن�سيه ارمينيا - احمل هويه رقم 784196625431968 ب�سفتي 
مالك الرخ�سه امل�سماة )فان الدوليه �ص م ح( املرخ�سه من هيئة املنطقة احلرة باحلمريه برقم 2835 العن�وان 

/ ال�سارقه - النوف / هاتف رقم / 0504814867
املخطر اإليه / �سيبو دانيل كولمبارامبيل - اجلن�سيه الهند - يحمل جواز �سفر رقم R1985281 - ب�سفته 
مالك الرخ�سه امل�سماة )ميتاليك�ص اجننريينج م م ح( - العنوان / ال�سارقه - احلمريه - املنطقة احلرة هاتف 

ت : 0553605243
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 98235 درهم

98235 )ثمانيه و ت�سعون الف و مائتان و خم�سه و ثلثون( درهم  اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ  املخطر 
اماراتي، مبوجب علقه جتاريه بني الطرفني وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر ل�سرف ال�سيك 
مببلغ   000050 ال�سيك   -1  : كالتايل  ال�سيك  وبيانات  الر�سيد  كفايه  عدم  ب�سبب  �سرف  دون  ارتد  اأنه  اإل 
اإن املدعي  2019/02/03 وامل�سحوب على بنك التجاري الدويل  - وحيث  98235 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 
جدوى،  دون  ولكن  وتكراراً  مراراً  الودية  واملطالبة  ا�ستحقاقه  تاريخ  م�سي  رغم  باملبلغ  بالوفاء  تعذر  قد  عليه 
لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خلل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ 

الإجراءات القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0065844
املخط�ر : خجادور واني�ص قاجليان - اجلن�سيه ارمينيا - احمل هويه رقم 784196625431968 ب�سفتي 
مالك الرخ�سه امل�سماة )اتوم انرتنا�سونال - �ص م ح( املرخ�سه من حكومة ال�سارقة برقم 03727 - العن�وان / 

ال�سارقه - النوف / هاتف رقم / 0504814867
املخطر اإليه / بيلي راما با�سو بيلى �سوبا راو - اجلن�سيه الهند - يحمل هويه رقم 784195768763583 
- ب�سفته مالك الرخ�سه امل�سماة )كى جو فالكون خلدمات ادارة امل�ساريع �ص ذ م م( العنوان / دبي - البطني جرين 

تاور مكتب رقم 1701 - 1702 هاتف ت : 0569926776
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 8925 درهم

اماراتي،  درهم  وع�سرون(  وخم�سه  وت�سعمائة  اآلف  )ثمانيه   8925 مببلغ  للمخطر  �سيك  حرر  اإليه  املخطر 
مبوجب علقه جتاريه بني الطرفني وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد 
دون �سرف ب�سبب غلق احل�ساب، وبيانات ال�سيك كالتايل : 1- ال�سيك 000154 مببلغ 8925 درهم بتاريخ 
ا�ستحقاق 2021/09/01 وامل�سحوب على بنك الإمارات ال�سلمي ،  وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء 
نخطركم  فاأننا  لذلك  جدوى،   دون  ولكن  وتكراراً  مراراً  الودية  واملطالبة  ا�ستحقاقه  تاريخ  م�سي  رغم  باملبلغ 
اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية،  اأيام من تاريخ  ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خلل خم�سة 

واأطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0065836
املخط�ر/ خجادور وائي�ص قاجليان - اجلن�سيه ارمينيا - احمل هويه رقم 784196625431968

العن�وان / ال�سارقه - النوف / هاتف رقم / 0504814867
املخطر اإليه / اجمد حممد ماهر احل�سري - اجلن�سيه �سوريا - يحمل هويه رقم 784198090265160  

العنوان / ال�سارقه - برج ال�ساطئ 2 - �سقه رقم 3038 - هاتف ت : 0565268769
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 9500 درهم

ايجاريه  علقه  مبوجب  اماراتي،  درهم  وخم�سمائة(  )ت�سعه   9500 مببلغ  للمخطر  �سيك  حرر  اإليه  املخطر 
�سرف  دون  ارتد  اأنه  اإل  ال�سيك  ل�سرف  املخطر  توجه  ال�سيك  ا�ستحقاق  بتاريخ  انه  وحيث  الطرفني  بني 
ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   9500 مببلغ   000029 ال�سيك   -1 كالتايل:  ال�سيك  وبيانات  احل�ساب،  غلق  ب�سبب 
2019/10/05 وامل�سحوب على بنك المارات دبي الوطني ، وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم 
م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،  لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد 
املبلغ املذكور خلل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �ست�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية، واطلب من ال�سيد 

الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : عامر الغرير و�صيط متويل - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم m1 ملك حممد بن ال�سيخ جمرن بن �سلطان املري - هور 
العنز �سرق - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 941110 
الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1552573  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم 
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة 
واملوثق   2022/7/1 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب  اأع��له  امل��ذك��ورة 
اأي اعرتا�ص  2022/7/1 وعلى من لديه  لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ميثاء الزعابي لتدقيق احل�صابات العنوان 
 : 1- هاتف  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز   - درى  ب��ن  احمد  1101 ملك حميد  رق��م  : مكتب 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً     : فاك�ص   04-8768662

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70533 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1101 ملك حميد احمد بن درى - املركز التجاري 1- 
هاتف : 8768662-04 فاك�ص :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية عامر الغرير و�صيط 
 2022/7/1 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  �س   - متويل 
لديه  من  وعلى   2022/7/1 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص 
العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70533
العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 

  اإعالن �سطب قيد
 - متثيل(  )مكتب  بنك  ج��رال  �سو�سيتي  �سركة  ال�سادة/  ب��اأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
امارة  يف  ال�سركة  ف��رع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  فرن�سا(   : )اجلن�سية  ابوظبي 
 - العاملي  التجاري  املركز   -  129588 ب  �ص   - حمدان  �سارع   : )العنوان  ابوظبي 
اأبوظبي ، �ص ب 3876( واملقيدة حتت رقم )3424( يف �سجل ال�سركات الأجنبية 
بالوزارة. وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات 
اعتماد  �سان  2010م يف  ل�سنة  رقم )377(  ال��وزاري  والقرار  وتعديلته  التجارية 
واملناطق احلرة  املوؤ�س�سة باخلارج  املن�ساآت  اإج��راءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب  دليل 
بالدولة. يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�ص ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل 

الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�صاد - ادارة الت�صجيل التجاري

 �س.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اإعالن بالن�سر 

اخلبري احل�سابي / حممد على �سلطان اخل�سر 
اإعلن املتنازع �سده / طارق ميو 

مبوعد اجتماع خربة
املحا�سبية  اخلربة  اأعمال  اأن  اخل�سر  �سلطان  على  حممد  احل�سابي/  اخلبري  يعلن 
بتاريخ  املوقر  للمنازعات  الودية  الت�سوية  مركز  عن  ال�سادرة  الت�سوية  جل�سة  مبوجب 
28/06/2022 نزاع رقم 436/2022 تعيني خربة واملقامة من �سركة داماك كري�سنت 
للعقارات )�ص.ذ.م.م( واخلبري يعلن املتنازع �سده اأو من ميثله قانونا مبوعد اإجتماع اخلربة 
لتقدمي ما لديه من م�ستندات و ذلك يوم الربعاء املوافق 03/08/2022 يف متام ال�ساعة 
الثانية ظهراً وذلك مبقر مكتب اخلبري و الكائن يف اإمارة دبي - ديره - بناية مكاتب خلف 

ال�سركة العربية لل�سيارات - توكيل ني�سان - مقابل داناتا .. الطابق التا�سع مكتب 910
التليفون / 2947002- 04 ، فاك�ص / 2947003- 04

اخلبري احل�سابي / حممد على اخل�سر

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اعالن بالن�سر 

 6938/2022/253 تنفيذ �سيكات 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1- ن�سار اراكيل

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/غلم ح�سرت كل عبدالغفار

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )25000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اعالن بالن�سر 

 4105/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1- �سيد عارف ح�سني �سيد نكني ح�سني

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دار التمويل �ص.م.ع

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
وقدره )60845.42( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1373/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�سر رقم 854

مو�سوع الدعوى : مطالبة بالزام املدعي عليه الول ب�سداد مبلغ وقدره )285.000( درهم مائتان وخم�ص 
وثمانون الفا مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليه 

الول باتعاب وم�سروفات التقا�سي . 
املدعي:حممد عمران يعقوب حممد يعقوب

 - دبي  ام��ارة  يف  الكائن  قانونيون  وم�ست�سارون  حمامون  العو�سي  القانوين/عبداهلل  وكليه  عنوانه:مكتب 
اخلليج التجاري - �سارع برج خليفة - برامي تاور - الطابق العا�سر

املطلوب اإعلنه :  1- �سريف �سلح احمد رفعت  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة بالزام املدعي عليه الول ب�سداد مبلغ وقدره 
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى  الفائدة  الفا مع  )285.000( درهم مائتان وخم�ص وثمانون 
الثلثاء   التقا�سي - وحددت لها جل�سة يوم  باتعاب وم�سروفات  الزام املدعي عليه الول  التام مع  ال�سداد 
املوافق  2022/8/2  ال�ساعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 

اعالن بالن�سر        
 543/2022/465 نزاع جتاري 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اإىل املتنازع �سده : 1- ا�سناد ملقاولت الأبنية �ص.ذ.م.م  -   جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :جا�ستفايد للحلول التقنية ذ.م.م
وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�سي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )35.926.93( درهم 
خم�سة وثلثون الف وت�سعمائة �ستة وع�سرون درهما وثلثة وت�سعون فل�سا - مع الفائدة القانونية بواقع 6% من 
 )2.000( ق��دره  تعوي�ص  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  احلكم  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ 
�سداد م�ستحقات  املدعي عليها بالمتناع عن  املدعية من جراء قيام  اأ�سابت  التي  درهم كتعوي�ص جابر لل�سرار 
املدعية املطالب بها يف الدعوى وحب�سها وحرمانها من النتفاع بها بدون وجه حق من تاريخ ا�ستحقاقها وحتى 
تاريخ رفع الدعوى الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة ، اعلن املتنازع �سده بالقرار 
املنهي للخ�سومه قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ص املادة 54 من اللئحة التنظيمية لقانون 
الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري الزام املتنازع �سدها بان توؤدي مبلغ )35.926.93( درهم والفائدة %5 

من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�ساريف . 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3535/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/3567 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )420784.11( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : العربية المريكية للتكنولوجيا ارامتك �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع ام هرير - مبنى زمرده - �سقة اخلام�ص 

- خمترب دبي املركزي
املطلوب اإعلنه : 1- جنانه الوطنية لدارة امل�ساريع �ص.ذ.م.م - فرع دبي - �سفته : منفذ �سده

املبلغ املنفذ به  اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع  مو�سوع الإع��لن : قد 
اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة  وقدره )420784.11( درهم اىل طالب التنفيذ 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة 

املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3661/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

، ب�سداد املبلغ املنفذ به  اأداء  اأمر  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/7684 
وقدره )99972.26( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : هالة لتجارة مواد البناء
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع كورني�ص اخلان - مبنى برج ا�سا�ص - �سقة 

504 - بجانب م�سرف ال�سارقة
املطلوب اإعلنهما : 1- خليل حممد ر�سيد احمد 2- التميمي للت�سميم الداخلي �ص.ذ.م.م - �سفتهما 

: منفذ �سدهما
املنفذ به  املبلغ  اع��له وال��زام��ك بدفع  امل��ذك��ورة  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  مو�سوع الإع��لن : قد 
وقدره )99972.26( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1672/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )003645( وال�سادر عن املنفذ �سدهم من بنك 

المارات ال�سلمي بقيمة )27000( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب التنفيذ : المنيات للمقاولت ال�سحية وال�سباغ

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع كورني�ص اخلان - مبنى ا�سا�ص - �سقة 504
املطلوب اإعلنهم : 1- النجم املوثوق لقاولت ���ص.ذ.م.م 2- فيلديوها�سيفان نيليناتان 3- حممد 

رفيق �سيخ - �سفتهم: منفذ �سدهم
به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  الإع��لن :قد  مو�سوع 
خلزينة  الر�سوم  مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )28055( وق��دره 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة 

املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13605 بتاريخ 2022/7/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4563/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
بقيمة  �سده  املنفذ  وال�سادر عن   )48( رقم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 

)9450( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب التنفيذ : برمي هايت�ص للنقليات �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع كورني�ص اخلان - مبنى ا�سا�ص - 
�سقة 504

املطلوب اإعلنه : 1- حممد دل�ساد - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع الإعلن :قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9450( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392
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الرئي�ص  العلي،  عبداهلل  حممد  الدكتور  ���د  واأكَّ
وال�ست�سارات،  للبحوث  تريندز  ملركز  التنفيذي 
اأن اليوم العربي للثقافة منا�سبة مهمة يحتفي 
بها املجتمع العربي والناطقون باللُّغة العربية، 
وامل��ه��ت��م��ون ب��ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي، وتربز 
اإ�سراك املجتمع املدين يف النهو�ص  معها اأهمية 
الفكر  م��راك��ز  اأه��م��ي��ة  وت��ع��ُظ��م فيها  ب��ال��ث��ق��اف��ة، 

واأدوارها يف ا�ستثمار املعرفة للنهو�ص بالإن�سان 
وتوطيد �سلمة عي�سه واأمنه. 

وقال د. العلي اإن م�سادر الثقافة العربية ركيزة 
اأ�سا�سية للبحوث املعرفية الإن�سانية، التي ت�ستقي 
املنطقة  ت��اري��خ  يف  اأبحاثها  الفكر  م��راك��ز  منها 
وكل  الجتماعية  �سلوكاتها  واأمن���اط  وثقافتها 
متعلقاتها الثقافية. بل وُت�سهم م�سادر الرتاث 

التي  بالظواهر  املتعلق  العربي  الواقع  يف قراءة 
الإ�سلم  مثل  من  ن�ساأتها،  يف  تاريخي  �سند  لها 
يف  ال�سلميَّة  اخل��ط��اب��ات  ج��ان��ب  اإىل  ال�سيا�سي، 
الت�سامح  لقيم  َخة  املر�سِّ العربيَّة  الثقافة  تاريخ 
العربية  اإىل �سلوك اجلماعة  اإ�سافة  والتعاي�ص، 
وطرائق ا�ستجابتها، والإحاطة بالعقليَّة العربية 

يف ُعمومها.

واأ����س���اف اإن م��رك��ز ت��ري��ن��دز ي��ح��ر���ص ع��ل��ى ن�سر 
اإىل جانب  ال��ع��رب��ي��ة  ��غ��ة  ب��ال��لُّ ال��ع��ل��م��ي  حم���ت���واه 
اللُّغات الأخرى من منطلق حر�سه على الُهويِّة 
الثقافية العربية املتمثِّلة يف اللُّغة العربية. كما 
ُيعَنى املركز يف امل�ستقبل القريب بدرا�سة الوقائع 
ن ث��ق��ايف، فيما  والأح����داث املتعلقة مب��ا ه��و م��ك��وِّ
من  منطلقاً  الثقافيَّة،  للدرا�سات  ق�سماً  �سُيفِرد 

اجلديرة  املعرفية  امل��ج��الت  بتعددّية  اهتمامه 
بالبحث يف مركز “تريندز«.

واأردَف الدكتور العلي اأن دولة الإمارات انتهجت 
العربيَّة  ب��ال��ُه��وّي��ة  ��ِك  ال��ت��م�����سُّ وا���س��ح��اً يف  ن��ه��ج��اً 
والعناية مبظاهر الرتاث والثقافة، وتخ�سي�ص 
الثقافيَّة؛  الُهويَّة  ِل�َسْون واإحياء  ة  ِعدَّ موؤ�س�سات 
الثقافية،  ال��وط��ن��ي��ة  امل��و���س��وع��ة  م�����س��روع  م��ث��ل 

والثقايف  الأدب��ي  املنتج  توثيق  اإىل  يهدف  ال��ذي 
الإماراتيني،  وال��ك��ت��اب  للمفكرين  والإب���داع���ي 
العربيَّة،  الثقافة  م��ن  اأ���س��ي��ًل  ج���زءاً  بو�سفهم 
املعا�سرة  ���س��رورة  ب��ني  ة  ال��ُه��وَّ ج�سر  اإىل  و�سعياً 
الدولة  روؤي���ة  واأن  خ�سو�ساً  ال����رتاث،  واأ���س��ال��ة 
بالُهويَّة  ال����وع����ي  ل��ت��ع��زي��ز  ه����دف����اً  ُت��خ�����س�����ص 

الثقافية.

»تريندز« يحتفي باليوم العربي للثقافة

الدكتور العلي: الثقافة العربية م�سدر اأ�سيل يف قراءة الواقع العربي

•• مليحة-الفجر:

ت��ع��رف امل�����س��ارك��ون ل��ل��ن�����س��اط ال�����س��ي��ف��ي لنادي 
ع��ل��ى حمتويات  ال���ري���ا����س���ي  ال���ث���ق���ايف  م��ل��ي��ح��ه 
وذلك  الإ�سلمية  للح�سارة  ال�سارقة  متحف 
يف  اأم�����ص  �سب������اح  ال��ن��ادي  نفذها  زي���ارة  خ��لل 
اإطار اأن�سطته التي ينفذها حتت مظلة جمل�ص 

ال�سارقة الريا�سي.

وج�������رى تنف�����يذ الزي�������ارة بالتن�س����يق والتع�������اون 
هيئ�������ة ال�س��������ارقة للم����تاحف لتخ�س�ص �سم������ن 
واملواق��������ع  باملت��������احف  التعريف  فع������اليات 
ال�سارقة  اإم��ارة  ت�سك���������ل معلما من معامل  التي 

الهامة.
وخلل الزيارة اطلع امل�ساركون على ما ي�سمه 
متحف احل�سارة الإ�سلمية من حقب تاريخية 
مقتنيات  ح���ول  مف�سل  ���س��رح  اإىل  وا���س��ت��م��ع��وا 

فيها  يعر�ص  التي  املتعددة  والأجنحة  املتحف 
احل�سارية  والكنوز  ال��ن��ادرة  الآث���ار  م��ن  الكثري 

التي يزخر بها العامل الإ�سلمي.
للح�س��������ارة  ال�س������ارقة  متح�������ف  اأن  ي�������ذكر 
الإ�س�������لمية وال�����ذي ت�����اأ�س�ص عام 2008 ي�سم 
وخمطوطات  فنية  قطعة   5000 م��ن  اأك���رث 

نادرة من تاريخ العامل الإ�سلمي، 
ه�������ذه ال����ق����ط����ع وامل����خ����ط����وط����ات ت�����ت�����وزع على 

والعلوم  العقيدة  الرئي�سيني،  املتحف  جناحي 
الإ�سلمية.

على  واطلعوا  املتحف  قاعات  امل�ساركون  وج��اب 
على  الإ�سلمية  للح�سارة  ال�سارقة  متحف  يف 
موزعة  حم��ددة  مبوا�سيع  كبرية  �سالت  �سبع 
على طابقني �سالة اأبو بكر للعقيدة الإ�سلمية 
و�سالة ابن هيثم للعلوم والتكنولوجيا و�سالت 
الفنون الإ�سلمية ) اأربع �سالت ( وبالإ�سافة 

ي�ست�سيف  والتي  اخلا�سة  املعار�ص  �سالة  اإىل 
خارج  م��ن  زائ���رة  موؤقتة  معار�ص  املتحف  فيها 

وداخل الدولة .
ويف نهاية اجلولة اأثنى عبداهلل بالعجيد الكتبي 
اإدارة  جمل�ص  وع�سو  الثقافية  اللجنة  رئي�ص 
للن�ساط  املنظمة  اللجنة  ورئي�ص  مليحه  ن��ادي 
ال�سيفي على دور هيئة ال�سارقة للمتاحة فيما 
تتيحه لأبناء الوطن من اطلع على حمتويات 

املتاحف التي تزخر بها اإمارة ال�سارقة .
الإ�سلمية  احل�سارة  متحف  اأهمية  اإىل  واأ�سار 
وما به من معلومات وكنور هامة تعرف عليها 
بال�سكر  مليحه  ن��ادي  با�سم  وتوجه  امل�ساركون 
والمتنان لإدارة املتحف على ح�سن ال�ستقبال 
وما اأبدوه من اهتمام وما قدموه من معلومات 
معارفهم  وتنمي  امل�ساركني  ثقافة  ترثي  قيمة 

وحتقق الهدف من الزيارة.

امل�ساركون يف الن�ساط ال�سيفي لنادي مليحة يتعرفون 
على حمتويات متحف ال�سارقة للح�سارة الإ�سالمية

و����س���ل م���ع���دل ت���وزي���ع ك���ت���اب » ل 
اأحتاج اإىل اأحد« للكاتب الماراتي 
امل����رزوق����ي مدير  ال�������س���اب ح�����س��ن 
الإع���لم ب��ن��ادي بني ي��ا���ص حمطة 
ال������  10 األ�����ف ن�����س��خ��ة ُوزع������ت  يف 
منطقة  على  ا�ستمل  وا���س��ع  نطاق 
العربي،  وال��ع��امل  العربي  اخلليج 
ح��ي��ث وج����د ردة ف��ع��ل رائ���ع���ة من 
�سريحة  خ���ا����س���ة  ال�����ق�����راء  ك���اف���ة 
لأوتار  ملم�سته  ب�سبب   ، ال�سباب 
مقتبل  الن�سان يف  مهمة يف حياة 
 ، احلياة  يف  م�سريته  اأث��ن��اء  العمر 
العتماد  لقيمة  الكبري  وتعزيزه 
الع�سامية  وتعميق  النف�ص  ع��ل��ى 

منهجاً و�سلوكاً.
قد  امل��رزوق��ي  لكاتبه  اأحد”  اإىل  اأح��ت��اج  “ل  كتاب  وك��ان 
، وحمل   2018 �سدر يف طبعته الأوىل يف خواتيم عام 
اأفكاراً جديدة وع�سرية عرب عنها الكتاب بطريقة رائعة 
اأق��رب لأن ميثل منهجاً حلياة   ، وه��و  وج��ذاب��ة وم�سوقة 
الأج���ي���ال اجل��دي��دة م���ن  ال�����س��ب��اب ال��ذي��ن وج����دوه كتاباً 
الإجراءات  فرتة  اأثناء  خ�سو�ساً  ورفيقاً  وملهماً  م�سوقاً 

التي �ساحبت تف�سي جائحة كورونا.
الذات  لتطوير  وا���س��ح��ة  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ال��ك��ت��اب  ير�سم 
وتعزيز قيم العمل واجلهد والتخطيط كاأدوات لتحقيق 

الطموحات والأحلم دون اللتفات 
تعيق  التي  واملنغ�سات  للمحبطات 
م�سرية الن�سان ،  الكتاب جداً م�سوق 
باأنه  الكتاب  قراء  اأكد  للقارئ حيث 
جلميع  ومنا�سب  ال��ق��راءة  ي�ستحق 
الفئات ال�سنية ل�سيما ال�سباب لأنه 
الذات  على  الإع��ت��م��اد  على  يحثهم 

وتعزيز الثقة بالنف�ص.
قام املرزوقي بتوقيع عدد من ن�سخ 
للعديد  واأه���داه���ا  الأول   الإ����س���دار 
م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات امل��ه��ت��م��ة ب����الأدب 
الكاتب   : اأم��ث��ال   ، والفكر  والفنون 
والدي����ب ال��ن��اق��د د. ع��ل��ي ب��ن متيم 
ادبية  منا�سب  ع���دة  ي�سغل  وال����ذي 
عام  واأم���ني  العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي  “مركز  رئي�ص  مثل 
“جائزة ال�سيخ زايد للكتاب” ، كما اهدى ن�سخة  الكتاب 
جملة  حترير  رئي�ص  العميمي  �سلطان  الأدي���ب  للكاتب 
�ساعر املليون رئي�ص جمل�ص الإدارة يف احتاد كتاب واأدباء 

الإمارات. 
الأخرية  اللم�سات  و�سع  على  الم��ارات��ي  الكاتب  ويعكف 
وقد   ، قريباً  ا�سمه  عن  �سيك�سف  وال��ذي  اجلديد  لكتابه 
اعتاد املرزوقي على الأ�سماء اجلذابة ، حيث يقدم الكتاب 
�سرداً م�سوقاً لتجربة الكاتب  الريا�سية وبع�ص الق�س�ص 

والأحداث التي مر بها يف عامل ال�ساحرة امل�ستديرة. 

 »ل اأحتاج اإىل اأحد« لكاتبه ح�سن 
املرزوقي يوزع 10 األف ن�سخة 

•• الفجرية-الفجر: 

الإم����ارات  دول���ة  �سيا�سة  م��ع  ومتا�سًيا  ال��ّن��ق��دّي،  بالفكر  اإمي��اًن��ا 
امل��ن��ط��ق��ّي واحل�����وارّي لدى  ال��ّت��ف��ك��ري  امل��ّت��ح��دة لتعزيز  ال��ع��رب��ّي��ة 
الفجرية  هيئة  م��ع  ب��ال��ّت��ع��اون  الفل�سفة،  ب��ي��ت  َن��ّظ��م  الأط���ف���ال، 
للبيئة �سمن برناجمها ال�سيفّي للأطفال حتت عنوان �سيفنا 
ا�ستدامة، يوم اأم�ص ور�سة عمل للأطفال حتت عنوان: ماذا لو 

تكّلمِت الكرُة الأر�سّيُة؟
 ور�سة اأعّدتها الأ�ستاذة رّي عبد العال، ا�ستناًدا اإىل كتاب الّطبيعة 
والّتلّوث )كتاب من �سل�سلة ع�سرين كتاًبا فل�سفيًّا للأطفال يقوم 
وتنظيم  ال��ّزي��ن(،  با�سل  د.  )ترجمة:  برتجمتها  الفل�سفة  بيت 

ور�سات عملّية انطلًقا منها(. 
“ ك��ان��ت ور�سة  ال���ور����س���ة:  ب����ة الأ����س���ت���اذة ري ع���ن  امل����درِّ وق���ال���ت 
تدّرج  ا�سرتاتيجيات  فيها  ا�سُتخِدَمت  واخليال،  للذهن  زة  حمفِّ
الأطفال  اأع��م��ار  م��ع  تنا�سب  باإيقاع  ومت��ّي��زت  التفكري،  م��ه��ارات 
وا�ستجابتهم، وعّززت روح الفريق، وعملت على خلق الت�ساوؤلت 
ا�ستندُت  ال��ذي  الكتاب  يف  ع��ّدة  موا�سيع  ح��ول  النقا�ص  واإث���ارة 
تقنية  الور�سة  يف  بُة  امل�َُدرِّ عام«..ا�ستخدمت  ب�سكل  والبيئ  اإليه، 
�سكامرب )تقنية تقوم على م�ساعدة الأطفال على توليد الأفكار 
تفكرًيا  تتطّلب  التي  الأ�سئلة  طرح  وعلى  البديلة،  اأو  اجلديدة 
يف  احل���وار  طريقة  )اأي  ال�ّسقراطّي  الّتوليد  وطريقة  ��ا(  ن��ق��ديًّ
طرح الأ�سئلة وتفنيد الإجابات من اأجل تعزيز الفكر النقدّي( ، 
وتقنية الّتفكري الفل�سفّي P4C )»بداأ تعليم التفكري الفل�سفّي 
يف ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات م��ن ال��ق��رن امل��ا���س��ي م��ع ب���داي���ات عمل   P4C

الأمريكية  مونتكلري  جامعة  من  ليبمان  ماثيو  الربوفي�سور 
الذي راأى اأّن التفل�سف ل بد اأن يتم التعرف عليه يف �سّن مبكرة 
بدًل من اأن يوؤجل تعليمه للطلبة يف �سنوات اجلامعة«(.هدفِت 
البيئة،  م�سكلت  َتبنيُّ  عملّية  يف  الأطفال  اإ�سراك  اإىل  الور�سة 
وخماطر الّتلّوث، فجاء عنواُنها على �سكل �سوؤال ي�ستفّز الّتفكري 
عند الأطفال. كما تق�ّسمت اإىل ت�سع مراحل ت�سّمنت كّل مرحلة 
جمموعة من الّن�ساطات الّتفاعلّية اخليالّية التي حّفزت خيال 

نت اآراَءهم،  الأطفال، و�سحذت تفكريهم، وعّززت مبادراتهم، وكوَّ
ِم���ن م��ث��ل ر���س��م نقطة ���س��وداء يف و���س��ط ورق���ة ب��ي�����س��اء، و�سوؤال 
تكبري  بعد  ليّت�سح لحًقا  الإجابات،  واأخذ  الأطفال عّما يرون، 
ل الأطفال، بعد  الّنقطة هي الكرة الأر�سّية. وتو�سّ اأّن  ورة  ال�سّ
نهاية الّن�ساطات الّت�سعة اإىل متييز الوجهني الإيجابّي وال�ّسلبّي 
لأّي اكت�ساف ب�سرّي، ومن ثّم، متييز الأعمال التي ُتلحق �سرًرا 

بالبيئة، والأعمال التي من �ساأنها اأن حُتافظ عليها.

بيت الفل�سفة ينظم ور�سة عمل لالأطفال حول كتاب 
»الّطبيعة والبيئة« بالتعاون مع هيئة الفجرية للبيئة

•• اأبوظبي-الفجر:

العربي  العامل  وال�صت�صارات  للبحوث  تريندز  مركز  �صارك 
منا�صبة  باعتبار ذلك  للثقافة”،  العربي  “اليوم  ب���  الحتفاء 
العربية،  باللُّغة  والناطقون  العربي  املجتمع  بها  يحتفي 
يوافق  والذي  العربي.  والفكر  العربية،  بالثقافة  واملهتمون 
اأعلنته  ح�صبما  ع��ام،  كل  من  يوليو  من  والع�صرين  اخلام�س 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم “الألك�صو«.
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بعد تخل�صها من و�صاية والدها

بـــريتنى �سبيــرز تعـــود 
للغنـــــاء لأول مـــرة 

مع  �سبريز  بريتني  ت��ع��اون  م�سدر  اأك��د  التقرير،  وح�سب 
امل��غ��ن��ي ال��ع��امل��ي اإل���ت���ون ج���ون لإ����س���دار ن�سخة ج��دي��دة من 
ومن   ،1972 "Tiny Dancer" ع��ام  املنفردة  اأغنيته 
املقرر طرحها ال�سهر املقبل، وفًقا ملا اأفاده التقرير الذي ك�سف 
ا�ستوديو ت�سجيل يف بيفريل هيلز الأ�سبوع  اأن النجمني التقيا يف 
ا اأن الفكرة كانت من  املا�سي لت�سجيل الأغنية، وك�سف امل�سدر اأي�سً

اقرتاح اإلتون جون واأعجبت بريتني على الفور.

غا�صبة من الأفلم الوثائقية عنها 
ا  واألقت جنمة البوب، البالغة من العمر 40 عاًما، باللوم اأي�سً
مر  على  عليها  ب�"البلطجة"  و�سفته  م��ا  ب�سبب  اأمريكا  على 
ال�سنني، قائلة: "اأ�سعر اأن اأمريكا قامت بعمل رائع فى اإذلىل"، 
على  ح�سابها  ع��رب  ال�سبت،  ي��وم  ه��ذا،  بيانها  بريتنى،  ون�سرت 
"اإن�ستجرام"، بعد اأن �سعرت بالإحباط عقب اإعدادها للتقاط 
ما و�سفته ب�"�سورة رخي�سة"، اإل اأنها حذفته بعد ذلك، وفًقا 

لتقرير ن�سرته �سحيفة "ديلى ميل" الربيطانية.
اإىل  دائًما  ت�سري  كانت  "طوال حياتها،  اأنها  بريتنى،  واأو�سحت 
و�سولها  بعد  ذل���ك،  وم��ع  امل��ط��ار،  اإىل  و�سولها  عند  �سيارتها 
موؤخًرا اإىل لو�ص اأجنلو�ص بعد ق�ساء �سهر ع�سل رومان�سى مع 
جولف"،  عربة  فى  لها  �سورة  التقاط  مت  اأ�سغرى،  �سام  زوجها 
واأ�سافت اأن "ال�سبب الوحيد وراء اإح�سار عربة لها هو اإعدادهم 
"لذا اأح�سروها مبحبة للمرة الأوىل  للتقاط �سورة لها"، وقالت: 

منذ 20 عاًما".
اللقطة  تلك  ب�سبب  يكن  اأن غ�سبها مل  بريتنى عن  اأع��رب��ت  ذل��ك،  وم��ع 
وثائقية وعرو�ص خا�سة عن حياتها  اأف��لم  ل�سناعة  ا  اأي�سً ولكن  فقط، 
من  ا�ستيائها  عن  البوب  اأم��رية  واأع��رب��ت  منها،  اإذن  على  احل�سول  دون 

حقيقة اأن الأفلم الوثائقية ادعت اأنها ت�ساعدها.
الأخرين  النجوم  م��ع  �ستتعامل  �سبكات  اأو  اأ�سخا�ص  ي��وج��د  "ل  وق��ال��ت 
من  القدر  هذا  �سمموا  "كيف  واأ�سافت:  بها"،  عاملوها  التى  بالطريقة 
اأنهم  مدعني  بال�ساعة  خا�سة  عرو�ص  بعمل  وق��ام��وا  ال�سلبية،  اللقطات 
�ساعدونى"، واأ�سارت اإىل اأنهم يعتقدون اأن تلك العرو�ص اخلا�سة �ساعدت 
عن  البعد  كل  "بعيدة  اإنها  قالت  لكنها  الو�ساية،  حتت  حمايتها  اإنهاء  فى 
احلقيقة"، لفته اإىل اأنها "هى نف�سها التى خرجت من فرتة الو�ساية التى 

ا�ستمرت 13 عاًما، ولي�ص مب�ساعدة الأفلم الوثائقية".
ووجهت بريتنى، الكثري من اللوم لي�ص جتاه �سخ�ص معني، ولكن جتاه بلد 
باأكمله، وكتبت فى نهاية البيان: "اأمريكا.. هذه الأمة كانت �سيًئا واحًدا فقط 
حلمايتها،  �سيء  اأى  تفعل  مل  الدولة  اأن  واأ�سافت  متنمرة"،  ىل..  بالن�سبة 
وتابعت "هل تهتم على حممل اجلد؟، هل من القانونى ب�سدق عمل العديد 
من الأفلم الوثائقية عن �سخ�ص ما دون موافقته على الإطلق؟"، وقالت 
جنمة البوب، "على الرغم من اإنهاء الو�ساية العام املا�سى، اإل اأن ال�سلم مل 

يتم ت�سويته بالكامل".
كانت بريتنى ووالدها جيمى يت�ساجران مع بع�سهما البع�ص على ح�سابات 
متعددة منذ نهاية فرتة وليتها، ووفًقا ل� TMZ، اأرادت املغنية ال�سهرية اأن 
ُيحا�سب والدها على ال�سنوات ال�سعبة التى مرت بها، وعلى الطرف الآخر، 

يريد جيمى اأن جتل�ص ابنته للح�سول على �سهادة، مدعًيا اأنها تن�سر الأكاذيب 
عنه على و�سائل التوا�سل الجتماعى.

من جهتها اأ�سرت والدة النجمة العاملية بريتنى �سبريز ال�سيدة لني اأنها تريد 
ابنتها �سعيدة رغم كل اخللفات هذا غري عدم دعوتها حل�سور حفل الزفاف، 

وذلك بعد اأن اتهمتها جنمة البوب باأنها "العقل املدبر" وراء الو�ساية.
وح�سبما ن�سر موقع الديلى ميل �سوهدت لني �سبريز وهى ت�سل اإىل مطار 
لو�ص حيث �ُسئلت عن ابنتها ال�سهرية البالغة من العمر 40 عاًما، مل تتحدث 
الأم البالغة من العمر 67 عاًما كثريا عن بريتنى لكنها قالت: 'اأريدها فقط 

اأن تكون �سعيدة'

وفى وقت �سابق من هذا ال�سهر، هناأت لني ابنتها علًنا بعد زفافها هى و�سام 
اأ�سغرى، على الرغم من عدم دعوتها اإىل احلفل.

وذلك  اأ�سغرى  �سام  بها  اخلا�ص  امل��درب  من  تزوجت  �سبريز  بريتنى  وكانت 
فى حفل اأقيم فى ق�سرها بلو�ص اأجنلو�ص، وكان حفل زفاف مليئا بالنجوم 
بح�سور بع�ص اأ�سدقاء بريتنى امل�ساهري ، مبا يف ذلك مادونا وباري�ص هيلتون 

ودرو بارميور، لكن اأفراد عائلتها كانوا غائبني ب�سكل ملحوظ.
لزواجها من  اأنيًقا خم�س�سا من فري�سات�سى  ف�ستاًنا  �سبريز  بريتنى  ارتدت 
البوب  اأم��رية  املا�سى، حيث و�سعت  زف��اف، اخلمي�ص  اأ�سغرى فى حفل  �سام 

طرحة زفاف بحواف من ال�ساتان وقلدة بي�ساء ومت الزواج فى ق�سرها.

يبدو اأن اهتمامات كيم كارد�سيان، مبظهرها قد جتاوزت احلد 
وو�سلت لأبنائها ال�سغار، حيث قارنت ابنتها �سيكاغو البالغة 
كيندال جير،  الأزي��اء  باأختها عار�سة  �سنوات،   4 العمر  من 
ارتياحهم  عدم  "كيم"  متابعي  �سارك  هنا  ومن  عاًما،   26
اأطفالها" وتلميحها  "مهوو�سة مبظهر  لأنهم اتهموها باأنها 

باأن �سيكاغو ميكن اأن تكون عار�سة اأزياء مثل كيندال.
عن  خمتلف  ب�سكل  �سيكاغو  مبعاملة  ك��ي��م،  اآخ����رون  وات��ه��م 
ابنتها الأخرى نورث، البالغة من العمر 9 �سنوات، من خلل 
�سًنا، ولطاملا كانت  الأ�سغر  الفتاة  اأكرث على مظهر  الرتكيز 
مبظهرها،  اهتمامها  م��دى  ب�ساأن  منفتحة  كاردا�سيان  كيم 
اأن��ه��ا اع��رتف��ت - يف وق��ت �سابق م��ن ه��ذا ال��ع��ام - باأنها  حتى 
اأن  على  ي�ساعدها  ذلك  كان  يوم" اإذا  كل  ف�سلتها  "�ستاأكل 

تبدو اأ�سغر �سناً.
واأ�سافت "اأنا حًقا اأهتم  باأن اأبدو جيدة رمبا اأهتم باأكرث من 
"، واأثارت اجلدل اكرث  النا�ص على هذا الكوكب  %90 من 
ان  اأحد  اأي  بان ما تنجزه يف حياتها ي�ستطيع  ا�سارت  عندما 
يفعله، حيث قالت: "اإذا كنت اأفعل ذلك ، فهذا ممكن"، لكن 
وقت تلك الت�سريحات مل يكن احد يعرف ان المر �سي�سل 

حلد اأبنائها يف هذا ال�سن ال�سغري .
العمر  من  البالغة  كارد�سيان،  كيم  ابنة  ت�سدرت  قد  وكانت 
ت�سعة اأعوام، اهتمام م�ستخدمى و�سائل التوا�سل الجتماعى 
عليها  مكتوب  لف��ت��ة  حتمل  وه��ى  ���س��وره��ا،  انت�سرت  بعدما 
"STOP" اأثناء تواجدها فى عر�ص اأزياء جان بول جوتييه 
الأمامى  ال�سف  فى  كانت جتل�ص  بينما  م��وؤخ��را،  اقيم  ال��ذي 

بجوار والدتها، وذلك بعد التقاط �سور لها عدة مرات.
الربيطانية،  ميل"  "ديلى  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  وي��ق��ول 

ذكية  طريقة  �سنوات،  ت�سع  العمر  من  البالغة  الفتاة  وج��دت 
لإخبار العامل باأنها �سئمت من الأ�سخا�ص اللذين يلتقطون 
�سوًرا لها، بدًل من الرتكيز على العر�ص، وح�سب التقرير، 

اعرتفت جنمة الواقع البالغة من العمر 42 عاًما، باأنها مل 
ال�سجة على  اإث��ارة  بعد  اإل  "نورث"،  ابنتها  فعلته  ما  ت��درك 

من�سات التوا�سل الجتماعى.

كيم كارد�سيان تواجه انتقادات متابعيها 
ب�سبب الهو�س مبظهر اأبنائها

حياتها  ا�صتعادت  �صبريز  بريتني  العاملية  املغنية  اأن  يبدو 
الطبيعة بعد التخل�س من و�صاية والدها، والزواج من حبيبها 

�صام اأ�صغرى، لذلك قررت العودة للغناء مرة اأخرى لأول مرة منذ احلكم باإنهاء و�صاية والدها عليها 
فى نوفمرب املا�صى، وتعود جنمة البوب جلمهورها من خلل دويتو غنائى لأغنية كل�صيكية مع املغني 

.pagesix الإجنليزي اإلتون جون، ح�صبما ذكر موقع
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تغيريات يف ال�سعر ميكن اأن ي�سري 
ظهورها اإىل مر�س األزهامير

ل ت��وج��د ح��ال��ي��ا اأدوي�����ة ل��وق��ف اأو اإب���ط���اء ت��ق��دم م��ر���ص األ��زه��امي��ر، ولكن 
الت�سخي�ص املبكر ميكن اأن ي�ساعد يف اإبطاء اأعرا�ص املر�ص.

ووفقا لإحدى الدرا�سات، قد حتدث تغريات يف ال�سعر والأظافر يف املراحل 
الأوىل من املر�ص.

قيمة  ع��لم��ة  اجل��ل��دي��ة:  "الآفات  ب��ع��ن��وان   2015 ع��ام  ���س��در  تقرير  ويف 
اجللدية  الآف���ات  م�ساألة  اخل��رباء  اأث��ار  اخلرف"،  متلزمات  ت�سخي�ص  يف 
يكون  ما  "غالبا  املعريف  التدهور  اأن  اإىل  واأ�ساروا  األزهامير،  مر�سى  لدى 

م�سحوبا" باآفات جلدية ناجتة عن اإهمال النظافة.
ومتيل هذه املظاهر اجللدية لت�سمل تقرحات الفرا�ص، وهي مناطق اإ�سابة 

اجللد والأن�سجة، وتنُتج عن ال�سغط املطول على اجللد.
كما تزامن ا�سطراب ال�سحجة )حالة تتميز برغبة امل�ساب يف حك اأو �سد 
وداء  ال��ذي قد يلحق �سررا باجللد(،  اإىل احلد  با�ستمرار  اأو قر�ص جلده 
ب�سبب  ال�سدمة  بعد  )الناجم عن عدوى فطرية(، وج��روح ما  الفطريات 

ا�سطراب امل�سي، مع تدهور الدماغ.
ويف مكان اآخر من التقرير، لحظ املوؤلفون: "يف مر�ص األزهامير، حتدث 
الآفات يف ال�سعر والأظافر. ويبدو اأن املظاهر اجللدية املرتبطة مبتلزمة 
ويف  الت�سخي�ص.  م�سار  يف  قيمة  ع��لم��ة  مبثابة  ت��ك��ون  اأن  ميكن  اخل���رف 
الدموية،  الأوع��ي��ة  باآفات  املرتبط  باخلرف  فجاأة  اأ�سيبوا  الذين  املر�سى 
ُت��لح��ظ امل��ظ��اه��ر اجل��ل��دي��ة يف ���س��ك��ل �سبكي ل��ي��ف��ي وه���و معيار  غ��ال��ب��ا م��ا 

ت�سخي�سي مهم".
الف�سيولوجية قد تنجم عن حتولت  التغريات  اأن هذه  الباحثون  واقرتح 

اأخرى يف الرتكيب الكيميائي للج�سم.
ب��ني انخفا�ص  ال��درا���س��ات اإىل وج���ود ع��لق��ة  "ت�سري  ال��ب��اح��ث��ون:  واأ���س��اف 
ال��زئ��ب��ق وم���دة و���س��دة اخل���رف. وال��ت��غ��ي��ريات يف تركيز املغذيات  ت��رك��ي��زات 
اأوىل مراحل  باعتبارها  ت�سبح م�ستحوذة  الظفرية  ال�سفيحة  الدقيقة يف 

املر�ص".
بهذا  امل�سابني  املر�سى  �سعر  بنية  يف  التغريات  اأن  للهتمام  املثري  وم��ن 

املر�ص �سائعة ب�سكل مت�ساو.
واأ�ساف الباحثون: "تظهر الدرا�سات التي اأجريت على �سعر الإن�سان اأنه يف 
%85 من املر�سى الذين مت ت�سخي�ص اإ�ساباتهم مبر�ص األزهامير، تكون 

بنية ال�سعر غري طبيعية".
ووجد البحث، الذي ُن�سر يف JAMA Dermatology، اأن 70% 
من عينات ال�سعر ملر�سى األزهامير تتكون من ال�سعر امللتوي، اأو ال�سعرات 

.)pili torti( املتعرجة
ا�سطراب يف  باأنه  Pili torti( طبيا   ( امللتوي  ال�سعر  ف م�سطلح  وُيعَرّ

جذع ال�سعر يتميز بال�سعر الذي ل ينمو طويل و�سهل التك�سر.
وغالبا ما يتخذ ال�سعر مظهرا خ�سنا اأو لمعا نتيجة لذلك. وعلوة على 
ذلك، وجد الباحثون دليل على داء ال�سعرة العقدية يف %38 من عينات 

ال�سعر املتبقية.
جذع  ط��ول  على  ال�سعيفة  اأو  ال�سميكة  النقاط  تت�سبب  احل��ال��ة،  ه��ذه  ويف 

ال�سعرة يف ت�ساقط ال�سعر ب�سهولة.

الفوتوغرايف؟ الت�صوير  اآلة  خمرتع  هو  • من 
- جورج اإي�ستمان

؟ املذياع  خمرتع  هو  • من 
- دي فور�ست

؟ التلفاز  خمرتع  هو  • من 
- فيل فارنذورث 

الهاتف؟ خمرتع  هو  • من 
- جراهام بل

اخلوخ. عائلة  من  الّلوز  اأن  تعلم  • هل 
�سي. فيتامني  ماعدا  الفيتامينات  جميع  على  حتتوي  الواحدة  البي�سة  اأن  تعلم  • هل 

اآخر. اإىل  جانب  من  عيونها  حتريك  لميكنها  البومة  اأن  تعلم  • هل 
الطبيعة. يف  �سلدة  املواد  اأق�سى  املا�ص  اأن  تعلم  • هل 

دقيقة.  7.31 هو  لل�سم�ص  ممكن  ك�سوف  اطول  اأن  تعلم  • هل 
�سنة  فيها  �سيعود  التي  القادمة  امل��رة  و�ستكون  �سنة،   76 كل  بالأر�ص  مير  هايل  مذبن  اأن  تعلم  هل   •

م.  2062
اللعبة. هذه  ظهور  بداية  يف  م�سارب  وبدون  فقط  عارية  باأيٍد  ُيلعب  كان  التن�ص  اأن  تعلم  • هل 

1913م. عام  يف  ت�سميمه  مت  الأوملبية  الألعاب  • �سعار 
درجات.  7.5 بن�سبة  متيل  عندما  ت�سقط  البولينغ  • زجاجات 

بقرة. مليون   200 من  لأكرث  موطن  هي  الهند  اأن  تعلم  • هل 
.13 �سن  يف  وهو  الكمبيوتر  برجميات  كتابة  يف  بداأ  غيت�ص  بيل  اأن  تعلم  • هل 

ت�سجيلها. مت  قد  خانات  ثلث  من  املكونة   com. النطاق  اأ�سماء  كل  اأن  تعلم  • هل 
1958م. العام  نف�ص  يف  ولدا  قد  جاك�سون  ومايكل  مادونا  اأن  تعلم  • هل 
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امللفوف 
ك���������س����ف����ت اأخ���������س����ائ����ي����ة 
كري�ستني  ال����ت����غ����ذي����ة 
"امللفوف  اأن  ميك�ستا�ص 
حم������م������ل مب�������������س������ادات 
وي�ساعد  الأك�����������س�����دة، 
ال�����ت�����ورم  ت���خ���ف���ي���ف  يف 
وبالتايل  ب���الأن�������س���ج���ة، 
ت�����ق�����ل�����ي�����ل الل������ت������ه������اب 
واحلماية من الأمرا�ص 
مثل  الل������ت������ه������اب������ي������ة، 

ال�سرطان".
اخل�سروات  )اإح�����دى  امل��ل��ف��وف  اأن  م���ن  ميك�ستا�ص  ك��ري�����س��ت��ني  وحت��ق��ق��ت 
واملنغنيز  �سي  فيتامني  مثل  الأك�����س��دة،  مب�����س��ادات  "حممل  ال�سليبية(، 
واملغذيات النباتية التي لها قوة حماية اخلليا، واأن هذه اخل�سار امللونة 
اللتهاب  تقليل  وبالتايل  بالأن�سجة،  التورم  تخفيف  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن 

واحلماية من الأمرا�ص اللتهابية ، مثل ال�سرطان".
املزيد  "تناول  اأن   "Mayo Clinic" يف  املتخ�س�سون  واق���رتح  ه��ذا 
اتباع نظام غذائي م�ساد  ي�ساهم يف  اأن  امللفوف، ميكن  النباتات، مثل  من 

لللتهابات".
منط  "عادات  اأن  "هارفارد" اإىل  بجامعة  الطب  كلية  يف  اخل���رباء  واأ���س��ار 

احلياة مرتبطة اأي�سا باللتهابات، مثل التدخني".
وثلثة  واح���د  ب��ني  التفاعلي  ���س��ي  ب��روت��ني  "م�ستوى  اإن  اخل����رباء  وق���ال 
ميليغرام لكل لرت من الدم غالبا ما ي�سري اإىل م�ستوى منخف�ص، ولكنه 

مزمن، من اللتهاب".
 Medical" لفتت  للملفوف:  ال�سحية  الفوائد  عن  احلديث  اإط��ار  ويف 
News Today"، اإىل اأن "املكون القوي للملفوف ميكن اأن ي�ساعد يف 

الوقاية من خماطر الإ�سابة بال�سرطان واأمرا�ص القلب".

كان خالد من املتفوقني يف مدر�سته حني اعلنت املدر�سة عن م�سابقة كبرية الفائز فيها �سيفوز برحلة جميلة 
ان ي�سرتي له  امنية خالد فاباه لي�ستطيع  ،كانت هذه  �ساعة قيمة  اليه  انا يف حاجة  ..ه��ذا ما  و�ساعة قيمة 
واحدة غالية، اذن �سيح�سل عليها من هذه امل�سابقة وا�ستعد اجلميع، بذل خالد كل جهد و�سهر كثريا راجع 
�سفت  املرتقب..  اليوم  جاء  حتى  معلومة،  وكل  عون  لكل  �سيحتاج  فهو  وقيمة  كثرية  معلومات  واختزن  كتبا 
الطاولت والكرا�سي وبداأ املتناف�سون من فرق املدار�ص تتناف�ص..  اجلميع يبذل جهده، ع�سر مدار�ص ا�سرتكت 
يف هذه امل�سابقة تقابلت كل مدر�ستني حتى اقرتبت النهاية.. نعم الن بقيت مدر�ستان فقط انها مدر�سة خالد 
واملدر�سة املناف�سة لها، وبداأت ال�سئلة تتواىل وخالد وزميله يبذلن جهدا كبريا كان الن�سيب الكرب خلالد 
لغزارة معلوماته وتفوقه على زميله، اما املدر�سة الخرى فكان الطالبان يبذلن جهدا خارقا ليتفوقا عليه 
وكانت ال�سئلة تنهمر عليهما وكاأنها ر�سا�سات يجب حتا�سيها ولكن مل ي�ستطيعا ذلك فقد بداأت علمتهما تقل 
وترتفع علمات خالد وزميله، وبداأ ال�سياح يعلو والت�سجيع يزداد والوقت يكاد ينتهي، وعندما اطلقت �سفارة 
النهاية واعلنت املدر�سة الفائزة كانت مدر�سة خالد، ف�سفق اجلميع بحرارة وجاء مدير املدر�سة ليقول: لقد 
�سرفني ان يكون لدينا طالب مثل خالد اهنئه واعرتف رمبا عنده من معلومات كثرية لي�ست لدى مديره.. 
ف�سحك اجلميع لهذا املديح و�سفقوا وجاء الوقت للجوائز والفائز الول كان خالد، فاز ب�ساعة قيمة هدية من 
املدر�سة ورحلة جميلة له ولزميله و�سهادة تقدير جميلة لكل منهما �سيعلقها على احلائط لتكون ذكرى، وعاد 

للبيت يلب�ص ال�ساعة ويحمل �سهادة التقدير ويحلم بالرحلة املنتظرة.

فتيات يلتقطن �صورا اأمام فندق ومنتجعات مارينا باي �صاندز يف �صنغافورة - ا ف ب

اأعلن الدكتور اإيفان األيمينكو خبري التغذية 
اأن حتفز  املعجنات ميكن  اأن بع�ص  الرو�سي، 
لختيار  ن�����س��ائ��ح  وي���ق���دم  الأورام،  ت���ط���ور 

املعجنات الآمنة.
وي�سري اخلبري، يف حديث لراديو "�سبوتنيك"، 
التعرف  ال�سراء  قبل  ال�سروري  اأنه من  اإىل 
له،  ووف��ق��ا  وامل��ع��ج��ن��ات.  على مكونات اخل��ب��ز 
امل��ن��ت��ج��ات امل��ت��ك��ون��ة م���ن ال��دق��ي��ق وامل�����اء هي 

الأكرث اأمنا لل�سحة.
ويقول، "يف�سل �سراء معجنات ذات مكونات 
اأنواعه  مبختلف  ال���ع���ادي  اخل��ب��ز  ب�سيطة- 
كمية  با�ستخدام  املقلية  الب�سيطة  والفطائر 

قليلة من الزيت".

وي�سيف، معظم اأنواع املعجنات حتتوي على 
املتحولة  والدهون  الدهون.  �سيئة من  مواد 
الدهون  نباتي. وعند معاجلة هذه  اأو �سمن 
حراريا ت�سبح من الناحية الكيميائية �سارة 

وخطرة على ال�سحة.
املعجنات  ت���ن���اول  اأن  اإىل  اخل���ب���ري،  وي�����س��ري 
زيادة  ي�سبب  ل  ال��ده��ون  ه��ذه  على  املحتوية 
اأمرا�ص  اإىل  وي������وؤدي  ب���ل  ف��ق��ط،  ال�����وزن  يف 

خطرية.
اله�سمي  اجل��ه��از  اإ���س��اب��ة  "ت�سبب  وي��ق��ول، 
ب��اأم��را���ص ال�����س��رط��ان، وزي�����ادة ال����وزن لأنها 
حتتوي على �سعرات حرارية كثرية. وبالتايل 
ف����اإن ل��ل��وزن ال���زائ���د، اآث����ار ج��ان��ب��ي��ة- مر�ص 

الدم  �سغط  م�ستوى  وارت��ف��اع  ال�سكري 
وجلطات  ال�����س��راي��ني  وت�����س��ل��ب 

ارتفاع  ت�سبب  اأنها  ال��دم. كما 
الكولي�سرتول  م�����س��ت��وى 
ن�سبة  ت���زي���د  اأي  ال�����دم،  يف 
الدهون ذات الكثافة العالية 

بالطبع  وي�سيف،  الدم".  يف 
المتناع  ال�����س��روري  م��ن  لي�ص 
هذه  تناول  عن  نهائية  ب�سورة 
ال�سروري  م���ن  ب���ل  امل��ع��ج��ن��ات، 

عدم الإفراط بتناولها.
تناول  ال�سروري  "من  ويقول، 

هذه املعجنات باعتدال".

بع�س املعجنات ميكن اأن ت�سبب ال�سرطان


