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اأمل جديد ملر�سى ال�سكري.. عالج ثوري عن طريق الفم
عن طريق دواء يوؤخذ عن طريق الفم، ابتكر علماء جامعة كولومبيا 
ال��ري��ط��ان��ي��ة اأح����دث ط��ري��ق��ة ل��ع��اج م��ر���ض ال�����س��ك��ري امل��ع��ت��م��د على 

ح�سا�سية الأن�سولني.
زيادة  من  متكنوا  العلماء  اأن  ريبورت�ض"  "�ساين�ض  جملة  واأو�سحت 
بني  و�سعها  يجب  التي  الأق��را���ض  من  الأن�سولني  امت�سا�ض  �سرعة 

اللثة والغ�ساء املخاطي لل�سدق يف جتويف الفم.
الأن�سولني عن  اأقرا�ض  الأخ��رى ل�ستخدام  اأن اخليارات  ات�سح  وقد 
طريق الفم كانت اأقل فعالية، لأن الهرمون يرتاكم يف املعدة ول ي�سل 
دقيقة   120-30 خال  الأن�سولني  اإط��اق  يتم  وحاليا  الكبد،  اإىل 

بدل من 2-4 �ساعات.
نانومرت   318 مقا�سها  نانوية  دقائق  من  اجلديد  ال���دواء  ويتكون 
ال�سوديوم،  وتريبوليفو�سفات  وال�سيتوزان  الأن�سولني  على  حتتوي 
تنف�سل  ث��م  ال�����س��اخ��ن،  ال��غ��از  ب��ا���س��ت��خ��دام  للتجفيف  خ�سعت  ح��ي��ث 

اجلزيئات ال�سلبة عن املذيب.
كفاءة  ت�سل  حيث  الناجتة،  امل��ادة  من  باملئة   25 الأن�سولني  وي�سكل 

امت�سا�ض الهرمون منها 98-99 باملئة.
ووفقا للباحثني، �سيح�سن هذا الدواء حياة مايني امل�سابني مبر�ض 
يف  الأن�����س��ول��ني  حقن  اإىل  يوميا  ي�سطرون  ول  ال��ع��امل،  يف  ال�سكري 

ج�سمهم مرات عدة خال اليوم.

اإ�سارة �سحية.. هل تتثاءب اإذا راأيت غريك يفعل ذلك؟
ياحظ كثريون، اأن التثاوؤب فعل معٍد. اإذا تثاءب �سخ�ض تثاءب من 

يراه، وهو اأمر حمري �سغل بال العلماء وغريهم.
والتثاوؤب فعل ل اإرادي، ب�سببه نق�ض الأك�سجني يف اجل�سم، فاإذا كان 
يجعل  ما  اأب��ط��اأ،  يكون  نف�سه  ف��اإن  الك�سل،  اأو  باململ  ي�سعر  ال�سخ�ض 

الأك�سجني يف اجل�سم اأقل من املعتاد.
ويف تلك اللحظة يندفع اجل�سم للتثاوؤب للح�سول على كمية اأكر من 
اإن التثاوؤب اإمنا هو و�سيلة لتريد  الأك�سجني، ويقول بع�ض العلماء 

الدماغ، جتنبا لرتفاع درجة حرارته.
بال�ستاء،  م��ق��ارن��ة  ال�سيف  يف  ك��ث��ريا  البع�ض  ت��ث��اوؤب  امل��ل��ح��وظ  وم��ن 
تلك  يف  ال�سخ�ض  ويكون  كبري.  ب�سكل  الدماغ  تهدئة  الأم��ر  وي�سبب 
اللحظة مرهقا اأو حمروما من النوم. من الأمور الافتة يف التثاوؤب 
اأن ال�سخ�ض اإذا قراأ عنه اأو �سمع غريه يتحدث يف الأمر فاإنه يتثاءب، 
كما يدفع �سوت التثاوؤب اإىل القيام بالفعل نف�سه. واأجريت اختبارات 
تلك  �ساهدت  وعندما  ال�سمبانزي،  من  البداية  وكانت  الأم���ر،  على 

احليوانات رئي�سيات اأخرى تتثاءب فعلت الأمر نف�سه.
ذلك  اإن  اآخ���رون  وي��ق��ول  بالتعاطف،  متعلق  الأم���ر  اإن  العلماء  يقول 
ب�سبب التحفيز الع�سبي، ويبداأ التثاوؤب املعدي بعد بلوغ الطفل 4 اأو 

التعاطفي. �سلوكه  يتطور  املرحلة  تلك  ويف  العمر،  من  �سنوات   5

اأف�سل مكان لتخزين ال�سوكوالتة للحفاظ على مذاقها
اخلفيفة  ال��وج��ب��ة  ه��ي  ال�سوكولتة  اأن  اإىل  ج��دي��دة  درا���س��ة  تو�سلت 
املف�سلة ل���دى ال��ري��ط��ان��ي��ني، ح��ي��ث اخ��ت��اره��ا م��ا ي��ق��رب م��ن ن�سف 
امل�ستطلعني على اأنها اخليار الأف�سل متقدمة على رقائق البطاط�ض 
اأن هناك  اإل  ال�سوكولتة،  �سعبية  الرغم من  والكعك واجلبة. وعلى 
ارتباكاً كبرياً حول كيفية تخزينها. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ثلث 
وحوايل  الثاجة،  يف  ال�سوكولتة  يخزنون  باملائة(   34( امل�ساركني 
واحد من كل ثاثة )30 باملائة( خارج الثاجة، وحوايل الثلث )29 
باملائة( بني هذا وذاك. ويعود اللتبا�ض حول مكان تخزين ال�سوكولتة 
على مذاقها وملم�سها. وقالت اأجنيا بيكيت، مديرة تطوير املنتجات 
لها  ال�سوكولتة  ح��رارة  "درجة  البحث  اأج��رت  التي  نومو  �سركة  يف 
اأوراق  وت��ب��دو  ت��ت��وق��ع.  مم��ا  اأك���ر  النكهة  و  امللم�ض  على  كبري  ت��اأث��ري 
الكاكاو العطرية اأكر و�سوحاً يف درجات احلرارة املرتفعة، لذلك اإذا 
الثاجة  خ��ارج  تخزينها  يجب  النكهات،  عمق  تقدير  يف  ترغب  كنت 
يف مكان بارد ومظلم". احل��رارة املو�سى بها ترتاوح بني حوايل 18 
اإىل 21 درجة مئوية، ول يجب اأن يكون اجلو حاراً لدرجة اأن تذوب 
اأي�ساً  ويجب  مذاقها.  تفقد  اأنها  لدرجة  ج��داً  ب��ارداً  ول  ال�سوكولتة 
اإبقاء ال�سوكولتة بعيداً عن اأي م�سدر للحرارة، لأن احلرارة تت�سبب 
بذوبان ال�سوكولتة، ويجب اأي�ساً تخزينها بعيداً عن اأي روائح قوية، 

حيث ميكن اأن تف�سد النكهة.
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ال ترمي ق�سر البي�ض.. 
فوائد خفية

البي�ض مفيد للعديد من الوجبات، مثل الأومليت اأو الكعك اأو العجة، ويف 
معظم الأحيان نك�سر البي�سة ون�ستخدم ما بداخلها، ونرمي الق�سر، الذي 

يحمل فوائد "غري متوقعة".
وعدم  البي�ض  ق�سور  "التقرب" من  علينا  ف��اإن  كويف"،  "واكا  ملوقع  ووفقا 

نبذها، فلها فوائد كبرية يف الوجبات.
وقال املوقع اإن مزج بع�ض ق�سور البي�ض مع القهوة، يقلل من املرارة احلادة 

لها، خا�سة اإذا مت حت�سري القهوة على النار.
ي�ستخدمون هذه  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  البقر يف  رع��اة  ك��ان  للموقع،  ووف��ق��ا 
القهوة  لأن  الطويل،  ال�سفر  اأثناء  النار  على  القهوة  حت�سري  عند  الفكرة 

كانت مبرارة حادة "ل حتتمل".
من  م�سنوعة  لأن��ه��ا  ال��ق��ه��وة  م���رارة  اإخ��ف��اء  على  البي�ض  ق�سور  وت�ساعد 
كربونات الكال�سيوم التي متت�ض بع�ض، ولي�ض كل، الأحما�ض املوجودة يف 

القهوة.
ف��اإن ق�سور البي�ض قد تكون مفيدة  وحتى لو مل تكن من حمبي القهوة، 
م�سحوق،  اإىل  وحتويلها  طحنها  مثل  ال��ط��ع��ام،  اأن���واع  لأي  اإ�سافتها  عند 
واإ�سافتها مل�سروب بروتني اأو م�سروب �سحي، فهي ت�ساعد كثريا يف تقوية 

العظام لمتاكها ن�سبة كبرية من الكال�سيوم.
فقد  ا�ستخدامها،  قبل  الق�سور  غ�سل  عليك  اإن  هو  كله،  ذل��ك  من  والأه��م 

حتمل نوعا من البكترييا امل�سرة.

غ�سالة اأطباق توفر املاء 
والكهرباء واملنظفات

ك�سفت درا�سة جديدة اأن ا�ستخدام البخار 
ال�سحون،  غ�����س��الت  يف  ال�سخونة  �سديد 
للمطاعم  ك��ب��رية  م�ستقبلية  اإم��ك��ان��ات  ل��ه 
وال����ف����ن����ادق وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات. واأو����س���ح���ت 
الدرا�سة، التي اأجراها باحثون من جامعة 
يف  التقنية  واجلامعة  التقنية  دورمت��ون��د 
اأن تقنية غ�سالة ال�سحون  ميونخ باأملانيا، 
اجلديدة، ميكن اأن توفر قريبا املال الذي 
واملنظفات.  وال��ك��ه��رب��اء  امل���اء  ع��ل��ى  تنفقه 
غ�سالة  لنظام  حماكاة  الباحثون  واأج��رى 
�سديد  ب��خ��ارا  ي�ستخدم  ال���ذي  ال�����س��ح��ون 
ال�����س��خ��ون��ة ب���دل م��ن ال�����س��اب��ون لتنظيف 
الأطباق. وت�سري نتائج املحاكاة احلا�سوبية 
اإىل اأن غ�سالة ال�سحون هذه �ستكون قادرة 
ال��ب��ك��ت��ريي��ا على  م���ن   99% ق��ت��ل  ع��ل��ى 
اأنها  كما  ثانية فقط.   25 واح��د يف  طبق 
ت�ستخدم  ط��وي��ل��ة  دورات  ف���رتات  تتطلب 
وال�سابون  ال��ك��ه��رب��اء،  م��ن  ك��ب��رية  كميات 
الذي يتم �سخه واإخراجه يتم اإطاقه يف 
م�سادر املياه، ما يوؤدي اإىل تلويث البيئة. 
منط  بنمذجة  الفريق  ق��ام  ول��درا���س��ت��ه��م، 
التدفق و�سكل نفاث البخار عايل احلرارة 
يف املاكينة املقرتحة، ، وفقا لرو�سيا اليوم.
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الدهنية اللحم  قطع   .1
ي����وؤدي ت��ن��اول ال��روت��ي��ن��ات احل��ي��وان��ي��ة ع��ال��ي��ة الدهون، 
منتظم  ب�سكل  الدهون،  عالية  البقري  اللحم  مثل قطع 
)وبع�ض  امل�سبعة  ال��ده��ون  م��ن  ك��ب��رية  كمية  ت��راك��م  اإىل 
ال��ده��ون امل��ت��ح��ول��ة(، وه��ي ده���ون غ��ذائ��ي��ة غ��ري مرغوب 
اإن قيم الدهون  فيها مرتبطة بزيادة الدهون الثاثية. 
الثاثية التي تزيد عن 150 مغم / دي�سيلرت ميكن اأن 
)الروتني   LDL كولي�سرتول  م�ستويات  ا  اأي�سً ترفع 
الدهني منخف�ض الكثافة( )املعروف با�سم الكولي�سرتول 
"ال�سار"( وي�ساهم يف خطر الإ�سابة مبتازمة التمثيل 
الغذائي. من الأف�سل اختيار مزيج من منتجات الألبان 
الروتينات  وخا�سة  الد�سم،  قليلة  البحرية  وامل��اأك��ولت 
والبذور،  واملك�سرات  الفول  بعناية مثل  املختارة  النباتية 

لتلبية الحتياجات من الروتني.

خن الُدّ  .2
من  البلدان  خمتلف  يف  اأ�سماء  ع��دة  خ��ن  ال��ُدّ على  يطلق 
املغرب والق�سب  اإي��ان يف  اأو  الب�سنة  اأو  بينها اجل��اَوْر���ض 
يف ليبيا ودرع يف تون�ض. تعد الغدة الدرقية م�سوؤولة عن 
ح�سة كبرية من العمليات التي تتحكم يف عملية التمثيل 
يعانون  الذين  لأول��ئ��ك  بالن�سبة  احل��ظ  ل�سوء  الغذائي. 
ق�سور  مثل  الطبيعية  غري  الدرقية  الغدة  وظائف  من 

والتهاب  ها�سيموتو  مر�ض  ي�سمل  )مب��ا  الدرقية  الغدة 
اليود  نق�ض  من  ا  اأي�سً يعانون  والذين  الدرقية(  الغدة 
امل�سخ�ض، ميكن اأن ت�سبب بع�ض الأطعمة م�سكلة. ويتم 

خن كاأحد هذه الأطعمة. اإدراج الُدّ
مركب  وه���و  "غويرتين"،  م���ادة  ع��ل��ى  خ���ن  ال���ُدّ ي��ح��ت��وي 
الدرقية،  الغدة  هرمونات  تخليق  مع  يتداخل  اأن  ميكن 
مما يثبط فعالية عملية التمثيل الغذائي لدينا. ين�سح 
اأو  اخل��راء بتناول احلبوب الأخ��رى مثل القمح الكامل 
الكينوا اأو الأرز اأو الذرة الرفيعة اإذا كان ال�سخ�ض يعاين 

م�سكلة بعد تناول الدخن.

احللويات  .3
اإن الأث���ر اجل��ان��ب��ي الأك���ر ت��دم��رياً ل��اإف��راط يف تناول 
احللوى هو الكميات الكبرية من ال�سكريات امل�سافة. لكن 
50 غراًما  اأن ال�سكريات امل�سافة، والتي تزيد عن  يبدو 
ا بزيادة خطر الإ�سابة  يومًيا ملعظم البالغني، ترتبط اأي�سً
مبتازمة القلب والأوعية الدموية اأو متازمة التمثيل 

الغذائي الق�سرية.
جمموعة  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  متازمة  ت�ساحب 
ن�سبة  ارت���ف���اع  بينها  م��ن  الأي�����س��ي��ة،  ال���س��ط��راب��ات  م��ن 
منطقة  يف  وال�سمنة  ال�����س��ي��ام  اأث��ن��اء  ال���دم  يف  اجل��ل��وك��وز 
البطن والدهون الثاثية و�سغط الدم وكذلك انخفا�ض 

الدهني  )ال��روت��ني   HDL الكولي�سرتول  م�ستويات 
الإ�سابة  خطر  من  امل�سكات  هذه  تزيد  الكثافة(.  عايل 
2 واأمرا�ض القلب والأوعية  النوع  ال�سكري من  مبر�ض 

الدموية.
ال���ف���واك���ه ك��م�����س��در للحاوة  ب��ت��ن��اول  ي��و���س��ي اخل�����راء 

الطبيعية يف وقت الوجبة اأو الوجبة اخلفيفة.

املعاجلة فائقة  اأغذية   .4
ارت��ب��اًط��ا وث��ي��ًق��ا مبتازمة  الأن�����س��ول��ني  ترتبط م��ق��اوم��ة 
"فائقة  التمثيل الغذائي وال�ستهاك املنتظم لاأطعمة 
ب�سكل  بها  التاعب  مت  التي  الأط��ع��م��ة  وه��ي  املعاجلة"، 
ا  كبري باملقارنة مع حالتها الطبيعية، والتي ت�سيب اأي�سً
تناول  املعاجلة  فائقة  الأطعمة  اأمثلة  ت�سمل  بال�سمنة. 
البطاط�ض املقلية )بدًل من البطاط�ض العادية( ، ورقائق 
الذرة )بدًل من الذرة النباتية(، اأو فطرية التفاح )بدًل 

من تناول تفاحة طازجة(.
ل�سوء احلظ، فاإن الأطعمة فائقة املعاجلة متوفرة بكرة 
التخل�ض  يتعني  ل  ولكن  واملطاعم،  البقالة  حم��ات  يف 
ميكن  �سحي.  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  على  للحفاظ  مت��اًم��ا  منها 
احل�����س��ول ع��ل��ى وج��ب��ة واح�����دة ف��ق��ط م���ن ط��ع��ام �سديد 
املعاجلة كل ب�سعة اأيام لتحقيق التوازن، مع عدم حرمان 

اأنف�سنا من بع�ض الأطعمة املف�سلة لدينا.

متالزمة االكتناز القهري.. 
االأ�سباب واالأعرا�ض والعالج

الأمل���ان���ي���ة للطب  ق���ال���ت اجل��م��ع��ي��ة 
الكتناز  م���ت���ازم���ة  اإن  ال��ن��ف�����س��ي 
الإف��راط يف جتميع  القهري، تعني 
القدمية  الأغ������را�������ض  وت���ك���دي�������ض 
وال���ب���ال���ي���ة ك����اجل����رائ����د وامل����ج����ات 
والأدوات  والأج�����ه�����زة  والأك����ي����ا�����ض 
ال����ق����دمي����ة وال�����ع�����ب�����وات ال����ف����ارغ����ة 
قرار  ات��خ��اذ  يف  الكبرية  وال�سعوبة 
ب�������س���اأن ال��ت��خ��ل�����ض م���ن الأغ����را�����ض 
غ���ري ال�����س��روري��ة، مم���ا ي�����وؤدي اإىل 
م�ساحات  يف  ال���ف���و����س���ى  ان���ت�������س���ار 
امل��ع��ي�����س��ة. واأو���س��ح��ت اجل��م��ع��ي��ة اأن 
املتازمة  ب��ه��ذه  الإ����س���اب���ة  اأ���س��ب��اب 
مثل  ال�سخ�سية  ع��ي��وب  يف  تتمثل 
الرتدد واحلرية يف اتخاذ القرارات 
القلق  م��ث��ل  نف�سية  وا���س��ط��راب��ات 
عادة  اأن��ه��ا  كما  والك��ت��ئ��اب،  املر�سي 
لإدمان  م�ساحبة  ظاهرة  تكون  ما 
احلركة  ف��رط  وا�سطراب  الكحول 
 .)ADHD( الن���ت���ب���اه  ون��ق�����ض 
عاج  اأن  اإىل  اجل��م��ع��ي��ة  واأ�����س����ارت 
ي�سمل  القهري  الك��ت��ن��از  متازمة 
العاج  ب��الأح��رى  النف�سي،  ال��ع��اج 
يقوم  ح���ي���ث  امل�����ع�����ريف؛  ال�������س���ل���وك���ي 
املعالج بال�ستف�سار من املري�ض عن 
ال�سبب الرئي�سي، الذي ُيجره على 
تكدي�ض كل تلك الأ�سياء، بالإ�سافة 
اأ�ساليب  ت��ع��ّل��م  يف  م�����س��اع��دت��ه  اإىل 
لتجنب  الأ���س��ي��اء  وت�سنيف  ترتيب 
وكيفية  ك���ب���رية،  م�����س��اح��ات  �سغلها 
ال��ق��رارت وم��ه��ارات التعامل  ات��خ��اذ 
م��ع الأغ���را����ض. وم��ن م��ه��ام املعالج 
اأي�����س��ا زي���ارة م��ن��زل امل��ري�����ض ب�سكل 
الفو�سى  اإزال��ة  يف  وامل�ساعدة  دوري 
منه، و�سمان تعّلم املري�ض اأ�ساليب 
ال�سحية  ال����ع����ادات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
تقنيات  ملمار�سة  وتوجيهه  املعروفة 
اأي�سا  مي���ك���ن  ك���م���ا  ال������س�����رتخ�����اء، 
ال��ل��ج��وء اإىل ال��ع��اج ال��دوائ��ي مثل 

م�سادات الكتئاب.

جيجي حديد تتاألق ب�سور 
�ساحكة بعد�سة �سقيقتها بيال

ال�سور  م���ن  ج���دي���دة  ���س��ل�����س��ل��ة  يف 
اأختها  بيا حديد ،  التقطتها  التي 
تبدو عار�سة الأزياء  جيجي حديد  
�سعيدة ومتاألقة. يف �سور �ساركتها 
الليلة املا�سية على و�سائل التوا�سل 
حديد  جيجي  تظهر  الجتماعي 
م�سرتخية يف ال�سرير يف توب اأ�سود 
���س��ف��اف م��زرك�����ض زي��ن��ت��ه بعقد من 
الذهب. وجهها منتع�ض، واأظافرها 
الطويل  و�سعرها  م�سبوغة،  غري 
يت�ساقط يف موجات فو�سوية على 
كتفيها، وهو مظهرها خارج اأوقات 
اأختها  ال��ت��ق��ط��ت  ع��ن��دم��ا  ال��ع��م��ل. 
ال�����س��غ��رى ب��ي��ا ����س���ورت���ه���ا، بدت 
ال�سرير  يف  عر�سي  ب�سكل  جيجي 
عند  ���س��ري��ح  ب�سكل  تبت�سم  وه���ي 

روؤية �سورها على هاتفها.

اأ�سواأ 4 خيارات تبطئ عملية التمثيل الغذائي بعد �سن اخلم�سني

ي�صمل التمثيل الغذائي عدًدا ال يح�صى من العمليات، التي تنظم 
اخلاليا  ودوران  اجل�صم  ح��رارة  ودرج��ة  الكيميائية  الوظائف 
واله�صم والدورة الدموية والهرمونات والتنف�س. كما اأن التمثيل 
اإىل  ون�صربه  ناأكله  ما  لتحويل  الرئي�صية  الو�صيلة  هو  الغذائي 
ملا  وفقا  احلياة،  على  للحفاظ  للطاقة  ووق��وًدا  حرارية  �صعرات 

."Eat This Not That" ن�صره موقع
ملعدل  م��رادف  اأن��ه  على  الغذائي  التمثيل  اإىل  ُينظر  ما  غالًبا 

ا�صتخدامنا لل�صعرات احلرارية التي يتم ا�صتهالكها 
خ�صارته  اأو  ال��وزن  على  احلفاظ  اأج��ل  من 

العديد  توجد  ولكن  اكت�صابه.  اأو 
من العوامل التي توؤثر على معدل 
ا�صطرابات  ي�صمل  مب��ا  االأي�����س، 
الغدد ال�صماء اأو التمثيل الغذائي 
واجلن�س  والعمر  الع�صالت  وكتلة 

الن�صاط  وم�����ص��ت��وى  وال���وراث���ة 
توؤثر  ال  عام،  ب�صكل  البدين. 

اأو  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ص��ر 
امل��رك��ب��ات امل���وج���ودة 

على  االأط��ع��م��ة  يف 
التمثيل  عملية 
ولكن  ال��غ��ذائ��ي، 

ت�صاهم  اأن  مي��ك��ن 
بع�س االأطعمة الفريدة يف تغيري التمثيل 

بلوغ  بعد  معينة  �صيناريوهات  يف  الغذائي 
�صن اخلم�صني، كما يلي:

الفوليك  حم�ض  م��ن  املرتفعة  امل�ستويات  اأن  حديثة  حالة  درا���س��ة  وج��دت 
)فيتامني ب9( قبل واأثناء احلمل ترتبط بانخفا�ض احتمال اإ�سابة اجلنني 

باأمرا�ض القلب اخللقية.
وتن�سم هذه الفائدة اإىل ما هو معروف عن فوائد الفولت من اأنها حتمي 

اجلنني من عيوب الأنبوب الع�سبي اخللقية.
وُن�سرت نتائج الدرا�سة يف دورية "اإنرتنال ميدي�سن"، وقالت اإن تناول املراأة 
ملكمات فيتامني ب9 يبنغي اأن يبداأ منذ مرحلة التخطيط للحمل، لوقاية 

اجلنني من الإ�سابة باأمرا�ض القلب التاجية ذات ال�سلة بعيوب خلقية.
قيا�ض  على  ب�سنغهاي  ف���ودان  جامعة  يف  اأج��ري��ت  التي  ال��درا���س��ة  واعتمدت 
م�ستويات حم�ض الفوليك لدى 197 امراأة اأجننب ذرية م�سابة باأمرا�ض 
القلب التاجية، و788 اأجنبوا اأطفاًل اأ�سحاء. ومت قيا�ض م�ستوى الفولت 
هوؤلء  لأطفال  القلب  تخطيط  مع  النتائج  ومطابقة  احلمل،  واأثناء  قبل 

الأمهات.
لديهم  القلب  يف  تاجية  باإ�سابات  املولودين  الأط��ف��ال  اأن  النتائج  ووج��دت 
هم واأمهاتهم م�ستويات منخف�سة من حم�ض الفوليك مقارنة مبن لي�ض 

لديهم اأمرا�ض يف القلب.

حم�ض الفوليك يحمي 
اجلنني من عيوب القلب

ما هو الرابط 
بني القولون 

الع�سبي 
والقلق؟



اجلمعة   2  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13636  
Friday    2    September    2022   -  Issue No   13636

22

�ش�ؤون حملية

جامعة االإمارات تنظم ملتقى »اجلاهزية املهنية« االأول اإعدادًا للم�ستقبل

قطاعات �سرطة اأبوظبي حتتفل بيوم املراأة االإماراتية وٌتكرم املتميزات

•• العني - الفجر

الإمارات  التوظيف و�سوؤون اخلريجني بجامعة  نظم مركز 
والتوظيف  امل��ه��ن��ي��ة  م��ل��ت��ق��ى اجل��اه��زي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
مب�ساركة عدة موؤ�س�سات من اأ�سحاب ال�سراكة ال�سرتاتيجية 
الإمارات  اإجن��ازات جامعة  امللتقى  مع اجلامعة. حيث يقدم 
مع  بالتعاون  املهنية،  اجلاهزية  جمال  يف  املتحدة،  العربية 

العديد من رواد التطوير املهني.
وقالت الأ�ستاذة اليازية الظاهري  - مدير مركز التوظيف 
و�����س����وؤون اخل���ري���ج���ني ب��ج��ام��ع��ة الإم��������ارات - خ����ال كلمة 
امل�ستمر ونظًرا  التغيري  نعي�ض فرتة من  " نحن  الفتتاح:  
دخل  فقد  الأخ����رية،  الآون����ة  يف  العمل  م��ك��ان  يف  للتحولت 
فاأ�سبح  ال��ي��ق��ني.  ع��دم  م��ن  ج��دي��دة  حقبة  العمل  م�ستقبل 
املهارات اجلديدة واملختلفة  اإىل جمموعة من  هناك حاجة 
واملتنوعة لتلبية متطلبات املهن النا�سئة وقطاعات ال�سناعة 
الرابعة وعند التفكري يف اخلطوات التالية ما بعد التخرج 
فاإن الطالب يحتاج اإىل الرتكيز على بناء املهارات والعقليات 

للم�ستقبل".
وتغري   ، النا�سئة  التقنيات  تعمل   " ال��ظ��اه��ري:  واأ���س��اف��ت   
على   ،COVID 19 والآن   ، الرقمي  وال��ت��ح��ول   ، امل��ن��اخ 
اأن  كما  والتعلم،  العمل  م�ستقبل  يف  التغيري  وت��رية  ت�سريع 
امل�سارات الوظيفية مل تعد تتبع امل�سار التقليدي اجلامعة ثم 
العمل ثم الرتقية". فيمكن للجيل القادم اأن يتوقع تغيري 
ال��وظ��ائ��ف وامل��ه��ن ع��دة م���رات ع��ر ال��ع��دي��د م��ن القطاعات 
النا�سئة اجلديدة ، وعليهم رفع مهاراتهم با�ستمرار لاإبقاء 

على فر�سهم يف التوظيف".
�ستفعل  "ماذا  منها.  ت�ساوؤلت  امللتقى مت طرح عدة  وخال 

�سوؤال  املخت�سون  للتعلم والتكيف؟" وهو ما عده  بعد ذلك 
ال�سطناعي  وال��ذك��اء  ال�سريع  التغيري  ع�سر  يف  منا�سب 
منف�سلني،  �سيئني  والتعلم  العمل  يعد  مل  حيث  والأمت��ت��ة. 
القت�سادي  احل����راك  ن��ح��و  م�ستمرة  رح��ل��ة  م��ن  ج���زء  ف��ه��و 

واخلرة املهنية.
العامل  ي�سهده  ال��ذي  التناف�ض  ظل  "يف  الظاهري:  وقالت 
عمل  ع��ن  الباحثني  على  ت��رت��ب  الوظيفية،  ال��ف��ر���ض  على 
التي متكنهم  املهنية  وال�سمات  املهارات  العديد من  اكت�ساب 
من اأن يكونوا واثقني وقادرين على اأخذ زمام املبادرة لأداء 

املختلفة،  العمل  الوظيفية يف جمالت  املهام  جمموعة من 
ل���ذا ف��ق��د اأ���س��ب��ح م��ن ال�����س��روري اأن ي��ت��م ت��دري��ب وتطوير 
اخلريجني على املهارات العملية جنباً اإىل جنب مع النواحي 

الأكادميية ل�سد الفجوة بينهما."
-رئي�سة  ف��رح��ات  ن�سمة  الأ���س��ت��اذة  ق��دم��ت  ك��م��ا   
ق�سم التعليم اجلامعي وامل�سارات املهنية يف موؤ�س�سة عبداهلل 
اليافعني" .  املفكرين  "برنامج  للتعليم نظرة حول  الغرير 
للطلبة  املهنية  املهارات  "تنمية  ح��ول   حوارية  جل�سة  تلتها 
اأدن����وك،   " م���ن:  ك��ل  مب�����س��ارك��ة  التوظيف"  قابلية  لتعزيز 

عبداهلل  وموؤ�س�سة  و"دو".،  ل��اأمل��ن��ي��وم،  العاملية  والإم�����ارات 
فيما  الإم���ارات،  وجامعة  الفطيم،  وماجد  للتعليم،  الغرير 
رئي�سي  م��ه��ن��ي  –مر�سد  ال�سعيبي  ع��ب��ري  الأ����س���ت���اذة  األ��ق��ت 
املهارات  جاهز-  "برنامج  حول  -ال�سوء  الإم���ارات  بجامعة 
املهنية" ق��دم��ت ف��ي��ه ���س��رح��اً  ع��ن ال��رن��ام��ج ال���ذي يهدف 
حيث  ل��ل��ط��ل��ب��ة،  وال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال�سخ�سية  امل���ه���ارات  ل�����س��ق��ل 
يت�سمن الرنامج م�ساركة عدد من الكليات ونخبة متميزة 
اجلامعة،  من  املهنيني  واملر�سدين  التدري�سية  الهيئة  من 
واملوؤ�س�سات  الإ�سرتاتيجيني  ال�سركاء  من  ع��دد  ومب�ساركة 

اخلارجية لتقدمي حما�سرات مهنية ت�ستهدف الطلبة من 
جميع ال�سنوات الدرا�سية، ولقد اجتذب الرنامج عددا كبري 
من الطلبة، حيث جتاوز عدد احل�سور لعام 2021م اأكر 
من ع�سرة اآلف طالب وطالبة ومت تقدمي �سهادات م�ساركة 
املطروحة.  ال���ور����ض  م��ن   70% ح�����س��روا  ال��ذي��ن  للطلبة 
وا�ستمرار  الرنامج،  تطوير  املهني  الإر���س��اد  فريق  ويعتزم 
اخلارجي  املجتمع  م�ساركات  نطاق  وتو�سيع  ف�سليا،  طرحه 
قد  وك��ان  فيه،  اخل���رات  لتنويع  وخريجني  موؤ�س�سات  م��ن 

انتهى اللقاء بتكرمي "رواد برنامج اجلاهزية املهنية".

•• اأبوظبي - الفجر

نفذت قطاعات �سرطة اأبوظبي مبادرات احتفالية 
ي�سادف  ال���ذي  الإم���ارات���ي���ة  امل����راأة  ي���وم  مبنا�سبة 
ملهم..  "واقع  �سعار  حتت  �سنوياً   اأغ�سط�ض   28
زايد  ب��ن  �سيف  اأك��ادمي��ي��ة  يف  م�ستدام"  م�ستقبل 
ال�سرطة  ومديريات  والأمنية  ال�سرطية  للعلوم 
اأبوظبي والعني والظفرة واملوؤ�س�سات العقابية  يف 
منت�سباتها  ت���ك���رمي  وت�����س��م��ن��ت  والإ����س���اح���ي���ة 
املتميزات والعنا�سر الن�سائية الاتي اأكملن 10 

�سنوات فاأكر يف جمال العمل .
واأكد اللواء ثاين بطي ال�سام�سي مدير اأكادميية 
�سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية والأمنية، حر�ض 
لإ�سهاماتها  امل���راأة  ت��ك��رمي  على  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة 
امل�����راأة  اأن  ال����وط����ن، م��و���س��ًح��ا  ب���ن���اء  ال��ف��اع��ل��ة يف 
الإماراتية قد اأثبتت جدارتها ومتيزها مبجالت 
ال��ع��م��ل وحت��ق��ي��ق��ه��ا الإجن��������ازات ال���ري���ادي���ة حتى 
والعطاء  للطموح  ا�ستثنائًيا  من��وذًج��ا  اأ�سبحت 
امل���راأة الإماراتية  اإجن���ازات  والإب����داع، واأث��ن��ى على 
يف م�سرية التنمية والعطاء لبناء نه�سة املجتمع 

الإماراتي.
رائد  عاملي  منوذج  اليوم  دولتنا  اأ�سبحت  واأ�ساف 
يف متكني املراأة وتعزيز مكانتها و�سمان حقوقها 
وحمايتها، بف�سل الدعم الاحمدود من قيادتنا 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  الر�سيدة ومن �سمو 
الأعلى  الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة 
الأعلى  املجل�ض  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 

لاأمومة والطفولة "اأم الإمارات".
الإماراتية يف خمتلف  الن�سائية  العنا�سر  وثمنت 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  دع���م   اب��وظ��ب��ي  �سرطة  اإدارات 
ورعاية واهتمام  �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
الأعلى  الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة 
الأعلى  املجل�ض  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
لاأمومة والطفولة "اأم الإمارات" لتعزيز م�سرية 

املراأة الإماراتية ومتكينها يف املجالت كافة.
  واأكدت عنا�سر ال�سرطة الن�سائية من املكرمات 
من  والوعد  العهد  على  �سيبقني  اأنهن  املتميزات 
اأجل رفعة الإم��ارات وحتقيق احلا�سر وامل�ستقبل 
اأبنة  واأن  ال��ر���س��ي��دة،  ق��ي��ادت��ن��ا  ظ��ل  الأف�����س��ل، يف 
الإمارات يف كل املواقع �ستتطلع دائماً اإىل التطوير 

والتميز والبتكار لغد اأف�سل لوطننا الغايل.
مرتب  م���ن  ال��ق��ب��ي�����س��ي  م�����وزة  الإداري  واأل����ق����ت 
واإجنازاتها  امل��راأة  دور  الأكادميية حما�سرة حول 
يف املجتمع ب�سكل عام ويف ال�سلك ال�سرطي ب�سكل 
خا�ض، وا�ستعر�ض ق�سم املكتبة والبحوث العلمية 
كتاب "ال�سخ�سية القيادية وقيم الت�سامح يف فكر 
الوالد املوؤ�س�ض ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه" وهو 

اأحد اإ�سدارات القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي.
وك���رم ف���رع امل��ع��رف��ة مب��رك��ز امل�����س��ارك��ات والتعاون 
جل�سات  تنفيذ  يف  امل�����س��ارك��ات  املنت�سبات  ال���دويل 
املعرفة والتي كان لها الأثر يف نقل وتبادل املعارف 
اإج��راء ال�سحوبات  واخل���رات، ومت خ��ال احلفل 
ع��ل��ى اجل��وائ��ز لإ���س��ع��اده��ن والإ����س���ادة بجهودهن 
ال�سرطي  ال��ع��م��ل  ال��ت��م��ي��ز مب���ج���الت  يف حت��ق��ي��ق 

والأمني. 

مديرية �صرطة العني
مبادرتها  ال����ع����ني  ����س���رط���ة  م����دي����ري����ة  ون����ف����ذت 
الحتفالية بيوم املراأة  الإماراتية  يف نادي �سباط 
العني، بح�سور عدد غفري من  ال�سرطة مبدينة 
منت�سبات �سرطة العني وم�ساركة عدد من الهيئات 
العني  مبنطقة  واخلا�سة  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
املتميزات  منت�سباتها  من  ع��دداً  املديرية  وكرمت 
وجناحاتهن  ت�����س��ح��ي��ات��ه��ن  ع��ل��ى  ل��ه��ن  ت���ق���دي���راً 

ومتيزهن يف كافة املحافل .
وثمن العميد جمعة �سامل الكعبي مدير املديرية 

دعم القيادة الر�سيدة للمراأة الإماراتية ورعايتها 
العمل  ك���اف���ة جم�����الت  امل�����س��ت��م��رة ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف 
املراأة  بتمكني  اأبوظبي  �سرطة  اهتمام  اإىل  لفتاً 
م�سيداً  والأم��ن��ي  ال�سرطي  العمل  يف  الإم��ارات��ي��ة 
باإ�سهامات العن�سر الن�سائي يف احلفاظ على اأمن 
و�سامة املجتمع، ودور املراأة الإماراتية املتميز يف 

تعزيز الأمن و�سمان �سامة اأفراد املجتمع. 
املوؤ�س�سات العقابية والإ�ساحية

العقابية  املوؤ�س�سة  مديرية  احتفالت  وا�ستملت 
العقابية  املوؤ�س�سة  اإدارة  يف  متمثلة  والإ�ساحية 
العقابية  املوؤ�س�سة  واإدارة   بالوثبة  والإ�ساحية 
املنت�سبات  ت��ك��رمي  ع��ل��ى  ال��ع��ني  وال���س��اح��ي��ة يف 

التي اأكملن ع�سر �سنوات واأكر يف م�سرية العمل 
ال�سرطي، تقديرا لدورهن الفعال ومثابرتهن يف 
العمل والتميز يف دفع م�سرية الأمن وال�ستقرار.

 وهناأ العميد الدكتور علي �سعيد املن�سوري مدير 
الوثبة  يف  والإ�ساحية  العقابية  املوؤ�س�سة  اإدارة 
اللتزام  م��وؤك��ًدا  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  املنت�سبات  ب��الإن��اب��ة 
اأبوظبي يف دعم ومتكني  مبوا�سلة جهود �سرطة 
العنا�سر الن�سائية من منت�سبات �سرطة اأبو ظبي 
والنهو�ض بطاقاتهن وقدراتهن، و�ساركت جامعة 
العني وموؤ�س�سة التنمية الأ�سرية  يف الحتفاليات 
وقدمت نبذة عن دور املوؤ�س�سة يف اإبراز دور املراأة 
مركز  ق��دم  كما  املوؤ�س�سة  ن�����س��اأة  منذ  الإم��ارات��ي��ة 
عن  حما�سرة  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ 

العتزاز باملراأة الماراتية .
املوؤ�س�سة  املحرزي مدير  �سعيد  املقدم حمد  واأك��د 
�سرطة  اهتمام  العني  يف  والإ�ساحية  العقابية 
ابوظبي بدور املراأة الماراتية يف املجال ال�سرطي 
جميع  يف  اإجن���ازات���ه  يف  ال��رج��ل  �سريك  تعتر  اإذ 
واملراكز  امل��رات��ب  اأع��ل��ى  اإىل  امل��ح��اف��ل، وو���س��ول��ه��ا 

العليا. 

مديرية �صرطة العا�صمة
مبادرتها   يف  العا�سمة  �سرطة  مديرية  واأ���س��ادت 
ب��ج��ه��ود امل�����راأة  الإم���ارات���ي���ة  يف ال��ع��م��ل ال�سرطي 
والأم�����ن�����ي وك����رم����ت م��ن��ت�����س��ب��ات امل���دي���ري���ة على 
وروح  وتفاين  باإخا�ض  العمل  ب���اأداء  اهتمامهن 
امل��ب��ادرة يف  ت��ق��دمي  جم��ه��ودات متميزة  تنعك�ض 

اإيجابيا على تطوير العمل ال�سرطي والأمني . 
املدير  نائب  الظاهري  علي  العقيد حممد  وق��ال 
اأجمل  الإماراتية �سربت  املراأة  اإن  املراكز  ل�سوؤون 
الأمثلة يف العطاء والت�سحية والبطولة والولء 
الوطن،  حب  يف  والتفاين  والإخ��ا���ض  والنتماء 
البناء  م�����س��رية  ال����ري����ادي  يف  ب����دوره����ا  م�����س��ي��داً 
والتطوير وحر�ض  القيادة ال�سرطية على دعمها 
دورها  وتعزيز  ومتكينها  وتاأهيلها  وا�ستقطابها 
بتذليل  واهتمامها   ، والأم����ان  الأم���ن  م�سرية  يف 
وعملها  تقدمها  ط��ري��ق  ت��ق��ف يف  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات 

لتتقلد اأرفع املنا�سب يف العمل ال�سرطي.

مديرية �صرطة الظفرة
ال��ظ��ف��رة يف مبادرتها  ���س��رط��ة  واأ����س���ادت م��دي��ري��ة 
الإماراتية وجهودها   املراأة  باإ�سهامات  الإحتفالية 
العقيد  امل��ج��ت��م��ع، ووج����ه  ال��ت��ن��م��ي��ة ورف��اه��ي��ة  يف 
حم��م��د ح��م��دان امل��ن��ظ��ري ن��ائ��ب م��دي��ر مديرية 
الإماراتية،  امل����راأة  اإىل  ال��ت��ه��اين  ال��ظ��ف��رة  �سرطة 
املراأة   متكني  يف  الر�سيدة   ال��ق��ي��ادة  بدعم  واأ���س��اد 
املجتمع  يف  ومكانتها  دوره���ا  لتعزيز  الإم��ارات��ي��ة  
والقيام مب�سوؤولياتها كاملة   ، م�سيداً مبنجزاتها 
اأخ��ي��ه��ا ال��رج��ل، والإ���س��ه��ام يف م�سرية  اإىل ج��ان��ب 
ال�سرطي  بالعمل  وخ�سو�سا  والتطوير  التنمية 

والأمني .
وج��رى خ��ال احلفل ت��وزي��ع ب��اق��ات ال���ورود على 
املنت�سبات يف جميع الأق�سام، احتفاًل بهن وامتناناً 

ملا يبذلنه من جهود يف �سبيل خدمة الوطن.

نواة للطاقة تطلع على امل�سروعات التطويرية 
الأكادميية �سيف بن زايد

•• اأبوظبي - الفجر

املمار�سات  واأف�سل  امل�سروعات  اأهم  على  للطاقة  نواة  �سركة  من  وفد  اطلع 
التطويرية  يف اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية والأمنية  يف القيادة 
العامة ل�سرطة اأبوظبي، �سمن  برنامج التعاون امل�سرتك وتبادل اخلرات 

والتعاون التدريبي
للعلوم  زايد  بن  �سيف  اأكادميية  ال�سام�سي مدير  بطي  ثاين  اللواء  والتقى 
ال�سرطية والأمنية الوفد الزائر برئا�سة يا�سر علي ال�سحي نائب الرئي�ض 

الأولويات  بتحقيق  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  اه��ت��م��ام  م��وؤك��داً  لل�سركة  التنفيذي 
للمواهب  الأمثل  ال�ستثمار  تعزيز  يف  واملتمثلة  ال�سرتاتيجية  والأه���داف 
وراأ�ض املال الب�سري من خال التعاون امل�سرتك وتطوير ال�سراكات املحلية 

والإقليمية لاأكادميية مع املوؤ�س�سات التعليمية والتدريبية. 
التنظيمي  والهيكل  ال�سرتاتيجية  اخلطة  حول  �سرح  اإىل  الوفد  وا�ستمع 
يف  اأبوظبي  �سرطة  حتققها  التي  الكبرية  التطويرية  ب��الإجن��ازات  واأ���س��اد 
امل�ساريع التطويرية واخلطط ال�سرتاتيجية احلديثة باتباع اأف�سل املعايري 

العاملية.
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يعرف اأولئك امل�صابون ب� IBS اأوالقولون الع�صبي  اأن التوتر غالبا ما 
IBS والقلق  يكون �صببا الأعرا�صهم، مما يجعل من ال�صعب التنقل يف 

معا كظروف تفاعلية.
يوؤدي القلق  اإىل زيادة اأعرا�س القولون الع�صبي، حيث ت�صتجيب اأح�صائنا 

لهرمونات التوتر التي نطلقها، مثل الكورتيزول واالأدرينالني.
ميكن  ال  التي  الع�صبي  القولون  باأعرا�س  االإ�صابة  ت��وؤدي  اأن  ميكن 
ال�صيطرة عليها بدورها اإىل خلق م�صتويات اأعلى من القلق، حيث نحاول 
الغذائية  والوجبات  اال�صطرابات  حول  اليومية  احلياة  يف  التنقل 

التقييدية والقلق ب�صاأن مكان احلمام التايل.

كيف يرتبط مر�س القولون الع�صبي بالتوتر والقلق؟
ُتعرف القناة اله�سمية اأحيانا با�سم "دماغنا الثاين"، وميكن 
العواطف  اأن  لو  كما  ال�سعور  ي�سهد على  اأن  منا  للكثري 

ال�سديدة تاأتي من "اأح�سائنا".
 Journal of يف  ُن���������س����رت  ل�����درا������س�����ة  وف����ق����ا 
الع�سبية  النواقل  فاإن   Medicinal Food
)م��ث��ل ال�����س��ريوت��ون��ني اأو ال��دوب��ام��ني( ال��ت��ي يتم 
التي  نف�سها  ه��ي  اله�سمية  ال��ق��ن��اة  يف  اإط��اق��ه��ا 
للتوا�سل. امل��رك��زي  الع�سبي  اجلهاز  ي�ستخدمها 
وت�����س��ري ال���دلئ���ل ع��ل��ى اأن ال��ب��ك��ت��ريي��ا امل���وج���ودة يف 
الع�سب  ب��ال��ف��ع��ل  ت�ستخدم  )امل��ي��ك��روب��ي��وم(  اأم��ع��ائ��ن��ا 
عندما  ال���دم���اغ،  اإىل  امل��ع��ل��وم��ات  لتو�سيل  امل��ب��ه��م 
ن�سعر بالتوتر، تغمر اأدمغتنا اأنظمتنا بهرمون 
الكورتيزول، الذي ميكن اأن يق�سي 
التجمعات من  على هذه 
بكترييا الأمعاء، 
لأن����������ه����������ا 

ح�سا�سة للغاية للتغريات الهرمونية واختال التوازن.
اأخ�����س��ائ��ي��ة القناة   ، ب��ري��دج��ي��ت وي��ل�����س��ون  ال���دك���ت���ورة  ت�����س��رح 
العاقة  والبحثية  ال�سريرية  التغذية  واأخ�سائية  اله�سمية 
الع�سبي  اجل��ه��از  اإىل  اأحيانا  :" ُي�سار   IBS و  الإج��ه��اد  ب��ني 
اخلايا  لأن  ال��ث��اين  دم��اغ��ن��ا  اأن���ه  ع��ل��ى  اله�سمية  ال��ق��ن��اة  يف 
مثل  ال��ر���س��ائ��ل  ن��ظ��ام  نف�ض  وت�ستخدم  مت�سابهة  الع�سبية 
اخلايا الع�سبية يف الدماغ"."وت�سيف ويل�سون:" ميكن اأن 
توؤدي العدوى يف القناة اله�سمية اإىل تغيريات يف امليكروبات 
القلق  با�سطرابات  الإ�سابة  خطر  ب��زي��ادة  ربطها  مت  والتي 
من  تقلل  قد  الأمعاء  ميكروبيوتا  يف  امل�ستهدفة  والتغيريات 
الراجعة  التغذية  ف��اإن  وبالتايل  لاإجهاد،  الدماغ  ا�ستجابة 

تذهب يف كا الجتاهني."
املراكز  باأنها ا�سطرابات يف  القلق واملزاج  تو�سف ا�سطرابات 
ع��ي��ادات الطب  مل��ق��ال يف جم��ل��ة  ال���دم���اغ  وف��ًق��ا  العاطفية يف 
النف�سي يف اأمريكا ال�سمالية، وهي مناطق الدماغ التي تعالج 

ال�سريوتونني والدوبامني.
 Concepto يف  ال���ط���ب���ي  وامل�����دي�����ر  ال���ط���ب���ي���ب  ي�����س��ي��ف 
Diagnostics الدكتور طارق حممود: "تظهر الأبحاث 
ارتباطا قويا بني متازمة القولون الع�سبي وحالت ال�سحة 
الإب��اغ عن  كما مت  والتوتر،  والكتئاب  القلق  العقلية، مثل 
�سريك،  عن  النف�سال  مثل  احلياة،  يف  خطرية  اإ�سابات 

لت�سبب اأعرا�ض القولون الع�سبي".
وب��ح�����س��ب حم��م��ود ق��د ي��ب��داأ الأ���س��خ��ا���ض الذين 
الع�سبي  ال���ق���ول���ون  م��ت��ازم��ة  م���ن  ي��ع��ان��ون 
لهجوم  التعر�ض  من  با�ستمرار  باخلوف 
ال���ق���ول���ون ال��ع�����س��ب��ي، مم���ا ي��ت�����س��ب��ب يف 
ب�سكل  ال���غ���ذائ���ي���ة  ع���ادات���ه���م  ت��غ��ي��ري 
ج��ذري، وه��ذا ب��دوره يخلق دائرة 
م���ن ال��ق��ل��ق وال��ت��ج��ن��ب وف���رط 

احل�سا�سية .

طرق اإدارة القلق
ال����ق����ل����ق ه������و ح���ال���ة 
عقلية  ����س���ح���ي���ة 
ولكن  م����ع����ق����دة، 
ه������ن������اك ط�����رق 
للتعامل معها، 
ثبت اأن العاج 
ال�����������س�����ل�����وك�����ي 
امل�����ع�����ريف وغ�����ريه 
النف�سية  ال���ع���اج���ات  م����ن 
الأمريكية،  الأ����س���رة  ط��ب��ي��ب  درا����س���ة  يف  ت�����س��اع��د 
وعندما يقرتن بالأدوية اأو العاجات ال�ساملة، ميكن اأن يقلل 

الأعرا�ض ب�سكل كبري.
ميكن اأن ت�ساعد خيارات منط احلياة مثل الإقاع عن تناول 
الكحوليات والإقاع عن التدخني يف اإدارة القلق ، ف�سا عن 

ممار�سة التمارين الريا�سية بانتظام.

طرق الإدارة القولون الع�صبي
الأمعاء  �سحة  اأخ�سائي  ا�ست�سارة  ويل�سون  الدكتورة  ت�سجع 
 IBS ل�  يكون  اأن  "ميكن  وت��ق��ول:   الع�سبي  القولون  لإدارة 
الطرق  من  جمموعة  هناك  وبالتايل  الأ�سباب،  من  العديد 
الإجهاد،  واإدارة  الغذائي،  والنظام  الأدوي��ة،  اأثبتت  ملعاجلته: 
القولون  فعاليتها يف عاج  والروبيوتيك،  والريبايوتك�ض، 
الع�سبي، من املهم الت�ساور مع اأخ�سائي �سحي متخ�س�ض يف 
�سحة الأمعاء للم�ساعدة يف حتديد اأف�سل ا�سرتاتيجية اإدارة 
"اإن طهي  ال��دك��ت��ور حم��م��ود:  ح��دة.ي��ق��ول  على  لكل مري�ض 
الوجبات يف املنزل با�ستخدام املكونات الطازجة ميكن اأن ي�سمح 
يف  الفودماب  كمية  ومراقبة  بال�سبط  تتناوله  ما  بتتبع  لك 
نظامك الغذائي، جتنب الأطعمة الدهنية واملعاجلة واحلارة 

ول تاأكل اأكر من ثاث ح�س�ض من الفاكهة يوميا".
القلق  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ويل�سون  ال��دك��ت��ورة  ت�سجع 
والتوتر على جتربة العاجات املختلفة ملعرفة ما ينا�سبهم: 
من  املوجه  املغناطي�سي  بالتنومي  العاج  مثل  "العاجات 

القناة اله�سمية، واليقظة، واليوجا والعاج ال�سلوكي املعريف، 
للتوتر،  ال��دم��اغ  ا�ستجابة  تقليل  اإىل  جميعها  تهدف  وال��ت��ي 

اأظهرت فائدة يف تقليل اأعرا�ض القولون الع�سبي".
 Annals of Internal جم��ل��ة  يف  م��راج��ع��ة  وج����دت 
ا�سطراب  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  اأن   Medicine
القلق العام معر�سون ب�سكل اأكر خلطر التعر�ض لاأحداث 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق��ل��ب والأوع����ي����ة ال���دم���وي���ة وامل�����وت ع���ن طريق 

النتحار.
اأن الكثري من الأعرا�ض املحيطة بالقلق غري  اأي�سا  ووجدت 
حمددة، مبا يف ذلك ا�سطراب النوم و�سباب الدماغ والتهيج  
مما ي�سري اإىل اأن العاج الفعال للقلق ميكن اأن يح�سن نوعية 

احلياة ب�سكل عام.
ي�سبب  قلق  اأو  خ��وف  هو  "القلق  حممود:  الدكتور  وي�سيف 
تكون  اأن  ميكن  احلالة،  على  اعتمادا  الرتياح،  بعدم  ال�سعور 
توازن  ع���دم  ب�سبب  ي��ح��دث  اأن  مي��ك��ن  ���س��دي��دة.  اإىل  خفيفة 
الكيميائية  واملواد  الدماغ،  يف  وال�سريوتونني  النورادرينالني 
تكون  اأن  اأي�سا  ومي��ك��ن  م��زاج��ك،  م��وازن��ة  على  ت�ساعد  ال��ت��ي 

وراثية".

ا�صطرابات يف املراكز العاطفية يف الدماغ  

ما هو الرابط بني القولون الع�سبي والقلق؟

ورغم العتقاد باأنها منتجات ت�ساعد يف الظهور 
ب�سحة  ت�سر  قد  الواقع  يف  لكنها  لئ��ق،  مبظهر 
اخت�سا�سي  ي��ق��ول  ك��م��ا  ال���راأ����ض،  وف����روة  ال�سعر 

ال�سعر واجللد �سام �سينكري.
اخلاطئة  املنتجات  يف  ثقتك  اأن  �سينكري  واأو�سح 
التي حتتوي على مواد كيميائية خادعة ميكن اأن 

توؤدي اإىل ق�سرة الراأ�ض وت�ساقط ال�سعر.

وت��اب��ع ���س��ي��ن��ك��ري، ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة 
Este Medical Group، اأن العديد من 
�سعرهم  جتعل  اأنها  النا�ض  يعتقد  التي  املنتجات 

اأقوى لها تاأثري معاك�ض.
الت�سفيف  منتجات  حت��ت��وي  اأن  "ميكن  و���س��رح: 
ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، وميكن  م����ادة  و25   15 ن��ح��و  ع��ل��ى 
لبع�ض هذه املكونات اإتاف فروة الراأ�ض وتعزيز 

واملواد  ال�سعر.  ب�سيات  وت�ساقط  الراأ�ض  ق�سرة 
الأيزوبروبيل  ك��ح��ول  مثل  ال�����س��ارة  الكيميائية 
والروبيلني غايكول ت�سبب اجلفاف والتك�سر، 

وت�سبب اأ�سرارا اأكر مما تنفع".
واأ�ساف اأن هناك خطاأ �سائعا اآخر، وهو "ا�ستخدام 
الكثري من املنتجات والإفراط يف تعري�ض ال�سعر 

للمواد الكيميائية، اأو املبالغة يف ال�ستخدام.
بال�سبط  ت��ع��رف  اأن  امل��ه��م  "من  �سينكري:  وق���ال 
ما الذي ت�سعه يف �سعرك وكيف تفعل ذلك، لذا 
حاول التحدث اإىل حاقك وتاأكد من اأن روتني 
العناية بك ي�ساعدك على اأن تبدو اأف�سل، ولي�ض 
املنتجات  يف  حتى  اأن��ه  اإىل  �سينكري  اأ�سواأ".واأ�سار 
عالية اجلودة، هناك مواد م�سافة اأرخ�ض. وهذه 
املواد ميكن اأن جترد ال�سعر من الزيوت الطبيعية 
والروتينات، ما يجعل �سعرك عر�سة للتق�سف 
والت�ساقط.وعند �سراء املنتجات، يجب اأن تبحث 
عن مرّكبات لوريل �سلفات ال�سوديوم، )اخت�سارا 
 Laureth( ال�������س���ل���ف���ات  ول����وري����ث   )SLS
لتنظيف  ال�سامبو  يف  �سائعة  وهي   ،)Sulfate

الزيت والأو�ساخ من ال�سعر.
مثل  الكيميائية  للمواد  يكون  اأن  ميكن  وباملثل، 

غليكول  والروبيلني  الأيزوبروبيل  كحول 
 )PEG( اإي��ث��ي��ل��ني غ��اي��ك��ول وال���ب���ويل 

نف�ض التاأثري.
اأمكن،  اأنه حيثما  �سينكري  واأو�سح 

اختيار  حت�������اول  اأن  ي���ج���ب 
مثل  الطبيعية  املكونات 

الهند.  ج������وز  زي������ت 
وح����ذر اأي�����س��ا من 

ك����ي����ف����ي����ة  اأن 
ت����ط����ب����ي����ق����ك 

ل���������������ه���������������ذه 
امل���ن���ت���ج���ات 
تكون  ق���د 
��������س�������ارة. 

�ساف  واأ
ن  اأ

اخ������ت������ي������ار 
اأ�سلوب ي�سغط 

كل  ال�سعر  ب�سيات  على 
يوم، ميكن اأن يجعل الب�سيات 

ه�سة وعر�سة للت�ساقط.

الرجال معر�سون خلطر االإ�سابة بال�سلع 
ب�سبب منتجات �سائعة اال�ستخدام

حذر اخلرباء من اأن الرجال معر�صون خلطر االإ�صابة بال�صلع ب�صبب ا�صتخدام منتجات العناية ال�صخ�صية ال�صائعة.
وي�صتخدم معظم الرجال يوميا منتجا ما على ال�صعر، �صواء كان ذلك ال�صامبو اأو منتجات ت�صفيف ال�صعر.
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تنازل /بيع - اعالن
حيث ان ال�سيد:زايد را�سد حمد خ�سوين الكتبي - اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�سة التجارية 
رقم:118390  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقة  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  الفهيدي(  )بقالة 
حيث ان ال�سيد:زايد را�سد حمد خ�سوين الكتبي - اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية )بقالة الفهيدي( البالغة 100% اىل ال�سيد:�سفوان 
ماراكاركوتى ارميالي�سول - هندي اجلن�سية - تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل 
وكيل خدمات - تنازل �ساحب الرخ�سة لخر . وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان 

فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 70533
اعالن انذار عديل بالن�سر

)2022/150501( 
املخطر:هواء لل�سحن اللوج�ستية �ض.ذ.م.م

وميثلها/حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي
�سد املخطر اليها:نيو فالكن للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

املخطر  اليه تر�سد يف ذمة  املخطر واملخطر  �سابقة بني  املو�سوع:انه مبوجب معامله جتارية 
اليها مبلغ وقدره )438.000( درهم اربعمائة وثمانية وثاثون الف درهم مبوجب ال�سيك 
درهم   )438.000( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة  يخطركم  املخطر  ف��ان   000099 رق��م 
ن�سر النذار  تاريخ  ايام من  ، وذلك خال مهلة خم�سة  الف درهم  اربعمائة وثمانية وثاثون 
فاننا  ال�سداد  عن  تخلفكم  ح��ال  ويف  للقانون  وفقا  بالوفاء  لكم  تكليفنا  الخطار  ه��ذا  واعتبار 

�سنبا�سر الجراءات القانونية بحقكم على م�سوؤوليتكم ونفقتكم .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533
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بالدعوى رقم:2022/898 ا�ستئناف مدين - دبي

املدعي عليه:حممد بن طاهر بن عي�سى البناوى
نحيطكم علما انه مت انتدابنا كخبري ح�سابي بالق�سية املذكورة اعاه

املقامة �سدكم من قبل/ح�سني بن نبيل بن حبيب اخلواهر
يوم  عقده  املقرر  اخل��رة  اجتماع  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  وعليه 
الثنني املوافق:2022/9/12 ال�ساعة 4:30 الرابعة والن�سف ع�سرا )اأون لين - عن بعد( 
من خال تقنية مكاملات الفيديو عر تطبيق )google meet( و�سوف يتم تزويدكم 
برابط الرنامج بعد تزويدنا برقم الهاتف املتحرك لل�سخ�ض املخول بح�سور الجتماع 
وتزويدنا ب�سورة الهوية والتوكيات والتفوي�سات الازمة له وذلك متا�سيا مع تعليمات 
حماكم دبي والو�سع الراهن ، علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلرة �ستبا�سر 

اعمالها وفقا لل�ساحيات املخولة لها قانونا.
Info@ahab.aue.com:للتوا�سل هاتف:044341111-044341112 - بريد الكرتوين

خبري ح�صابي/عبداهلل املن�صوري
رقم القيد: 159

اإعالن بالن�سر للح�سور اأمام اخلربة

70021
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التكليف ال�سادر لنا من قبل و�سيي تركة املرحوم عبد اللطيف 
نعلمكم  ل��ذا  ال��رتك��ة  تق�سيم  لغايات  وذل��ك  ال��زرع��وين  حممد 
ب�سرورة تقدمي بيان مبا لكم من حقوق وما عليكم من ديون 
ل�سالح تركة املتويف على اأن تكون موؤيدة بامل�ستندات وذلك على 

ng@alsharid.com:الريد الإلكرتوين الآتي
خ��ال موعد غايته �سهران من تاريخ ن�سر ه��ذا الع��ان لذا 
ي��رج��ى ال��ت��ك��رم ب��الط��اع وت��ق��دمي امل��ط��ل��وب يف/اأو ق��ب��ل املدة 

الواردة بالعان.
ال�صارد للتدقيق واال�صت�صارات االإدارية 

 اإعالن موجه اىل دائنني ومدينني تركة املتويف عبداللطيف حممد

الزرعوين مبوجب تكليفنا لت�سفية الرتكة ب�سكل ر�سائي

70021
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  اعالن بالن�سر 

للم�ستاأنف �سده للح�سور امام مكتب ادارة الدعوى
  يف ال�ستئناف رقم : 2022/937 

بناء علي طلب امل�ستاأنف / فرا�ض ماجد هزمي 
امل�ستاأنف �سده : اأحمد حممود اجلامو�ض - اماراتي اجلن�سية 

الدعوى رقم )1( مبحكمة  ادارة  امام مكتب  انت مكلف باحل�سور 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يوم 
امل��واف��ق:2022/9/8م يف الدعوى املذكورة رقمها اعاه -  اخلمي�ض 

بو�سفك م�ستاأنف �سده   
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70021
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  اعالن بالن�سر 

للم�ستاأنف �سده للح�سور امام مكتب ادارة الدعوى
  يف ال�ستئناف رقم : 2022/1159 

)موؤ�س�سة  ال�سيارات  خلدمات  الرملة  حمطة   -1  / امل�ستاأنفني  طلب  علي  بناء 
فردية( بال املظهور الركون 2- علوي باياليتودي كونهي حمي الدين 

امل�ستاأنف �سده : ايبكو للزيوت )فرع( �سركة ايبكو للم�ساريع ذ.م.م انت مكلف 
 - ال�سارقة  ا�ستئناف  مبحكمة   )1( رق��م  ال��دع��وى  ادارة  مكتب  ام��ام  باحل�سور 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك يوم اخلمي�ض املوافق:2022/9/8م يف الدعوى املذكورة 

رقمها اعاه - بو�سفك م�ستاأنف �سده   
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70392
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد ماهر حممد املنري
املرجتعة ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000541/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ماهر حممد املنري 
املنفذ:ايلي  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
له  املحكوم  اأن  ومبا  اعاه،  اليها  امل�سار  الق�سية  يف   ، لبناين   اجلن�سية   - غامن  جوزف 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف :7170
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاه خال )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعانك/اإعانكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - الك�سندر كوردويز ديال رو�سا فلوريندا ديال رو�سا
جزئي مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004502/ 

اإىل املحكوم عليه : الك�سندر كوردويز ديا رو�سا - فلوريندا ديا رو�سا 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:امل�ست�سفى 
المريكي - دبي - �ض.ذ.م.م  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاه، ومبا اأن املحكوم له املذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف :120106
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاه خال )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعانك/اإعانكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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املو�سوع:ت�سجيل هبه/منريه حممد بالويع عف�سان اخلييلي 

عف�سان  بالويع  حممد  )منريه  املواطنة  تقدمت 
بتغيري  اأبوظبي   - التوثيق  ق�سم  اىل  بطلب  اخلييلي( 

ا�سمها من )منريه( اىل)مريه(
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خال 

العان ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم التوثيق العام  

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:1281/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم 758

مو�سوع املنازعة : الزام املتنازع �سدها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )89.008.29( درهم ت�سعة وثمانني 
تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع  التاأخريية  القانونية  والفوائد   - فل�سا  وع�سرون  وت�سعة  دراه��م  وثمان  ال��ف 

ال�ستحقاق حتى ال�سداد التام - ثانيا:الزام املتنازع �سدها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:�سركة الروابي لاألبان �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلوانيج الوىل - دبي - �سارع �سارع العيا�ض - مبنى �سركة الروابي - �سقة 
�سركة الروابي - بالقرب من دوار اخلوانيج وم�سجد اخلوانيج - وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن 

املطلوب اإعانه :  1- الوادي الكبري لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده
مو�سوع الإعان :  قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ض املادة 54 من الائحة التنظيمية 
لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري الزام املتنازع �سدها الوىل بان توؤدي مبلغ )89.008.29( 
درهم   500 ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمتها  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 5% من  درهم 

اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
باإنحالل �سركة  

599- العنوان: ام القيوين  ا�سم ال�سركة: �سركة فولتا لل�سناعات الهند�سية ذ.م.م- رقم الرخ�سة: 
)املقطع 2(- ال�سكل القانوين: ذات م�سوؤولية حمدودة- رقم ال�سجل التجاري: 5665

ا�صم امل�صفي: امل�صفي الق�صائي: د. حممد ا�صماعيل الزرعوين
رقم القيد بوزارة االقت�صاد 29

التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  القيوين  اأم  التنمية القت�سادية-  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
لديها بانحال ال�سركة املذكورة وبتعيني امل�سفي املذكور اأعاه للقيام بت�سفيه ال�سركة.

تاريخ القرار: 2022/05/11
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف العنوان التايل م�سطحباً معه 

كافه امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان.
العنوان: دبي- ديرة- اخلبي�سي- ملك بنك دبي التجاري- مكتب 101- الهاتف: دبي: 042727123 

INFO@CHARTERED-DUBAI.COM :ض.ب:11270- الريد اللكرتوين�
رئي�س ق�صم الت�صجيل والرتاخي�س

70197

دائرة التنمية القت�سادية
العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي  

599- العنوان: ام القيوين  ا�سم ال�سركة: �سركة فولتا لل�سناعات الهند�سية ذ.م.م- رقم الرخ�سة: 
)املقطع 2(- ال�سكل القانوين: ذات م�سوؤولية حمدودة- رقم ال�سجل التجاري: 5665

ا�صم امل�صفي: امل�صفي الق�صائي: د. حممد ا�صماعيل الزرعوين
رقم القيد بوزارة االقت�صاد 29

التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  القيوين  اأم  التنمية القت�سادية-  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
لديها بانحال ال�سركة املذكورة وبتعيني امل�سفي املذكور اأعاه للقيام بت�سفيه ال�سركة.

تاريخ القرار: 2022/05/11
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف العنوان التايل م�سطحباً معه 

كافه امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان.
العنوان: دبي- ديرة- اخلبي�سي- ملك بنك دبي التجاري- مكتب 101- الهاتف: دبي: 042727123 

INFO@CHARTERED-DUBAI.COM :ض.ب:11270- الريد اللكرتوين�
رئي�س ق�صم الت�صجيل والرتاخي�س

70197

دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0005505 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ركن اجلزيرة لتجارة املفرو�سات ذ.م.م - �سركة ال�سخ�ض الواحد 
- جمهول حمل الإقامة 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/7 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
ال�سارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 8 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�سرة  على  تزيد  وذلك خال مدة ل  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/15  

مكتب اخلدمات الق�سائية      
را�سد بن عمري املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001857 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة املدينة خلدمات التنظيف ذ.م.م ومن ميثلها
جمهول حمل الإقامة 

اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/9/19 انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   ) الواحد  اليوم  دائرة   -  2
تزيد على  وذلك خال مدة ل  امل�ستندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  جوابية على 
 - اعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/8/31  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

عبدامللك خلفان النقبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
يف الدعوى رقم:26 ل�سنة 2022 اإجراءات االإع�سار دبي

دبي  بجل�سة 2022/8/29 �سدر حكم حمكمة  انه  املرزوقي  الع�سار/حممد عبدالرحمن  اأمني  يعلن 
البتدائية يف الدعوى اعاه بالتي:اول:حكمت املحكمة با�سهار اع�سار املدينة/�سهى عبداهلل حممد 
املحكمة مبنع  ثانيا:تاأمر   - الطلب  قبول  ق��رار  اآث��ار  وزوال  الع�سار  اج��راءات  وانتهاء   ، احمد  عبيد 
الدعوى  ادارة  مكتب  وكلفت  الباد  خ��ارج  ال�سفر  من   ، احمد  عبيد  حممد  عبداهلل  �سهى  املدينة/ 
باخطار كافة منافذ الدولة بهذا المر للعمل على تنفيذه فورا - ثالثا:قررت املحكمة منع املدينة/ 
�سهى عبداهلل حممد عبيد احمد من احل�سول على اي قر�ض او متويل جديد ، ومنعها من الدخول يف 
التزامات بعو�ض او بغري عو�ض - با�ستثناء ما يلزم لق�ساء حاجاتها ال�سرورية - ملدة 3 ثاث �سنوات 
من تاريخ هذا احلكم - رابعا:كلفت املحكمة مكتب ادارة الدعوى باخطار �سركة الحتاد للمعلومات 
الئتمانية �ض.م.ع ب�سورة من هذا احلكم واتخاذ اجراءات قيد ا�سم املدينة/ �سهى عبداهلل حممد عبيد 

احمد ، يف ال�سجل اخلا�ض باملع�سرين.
امني الع�سار/حممد عبدالرحمن املرزوقي

بامارة دبي �سارع ال�سيخ زايد فندق الفريمنت برج املكاتب طابق 7 مكتب 712

حممد املرزوقي لتدقيق احل�صابات
هاتف:043282162 

 ن�سر احلكم ال�سادر بتاريخ
2022/8/29 با�سهار اع�سار املدينة

70021
العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

)جزئي( مدين   AJCAPCIREA2020 /0000906 يف  الدعوى رقم ال�ستئناف
بالن�سر 

امل�ستاأنف �سده : خليل ابراهيم م�سباح اكي 

عنوانه : ايرلندا - 76 كا�ستاهيني - طريق نافان - دبلن 51  

بتاريخ  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   ، الغا  ع�سام  ماجد   : امل�ستاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 

 AJCAPCIREA2021/0000906 رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../...

املحكمة الإ�ستئنافية املدنية - مدين )جزئي(. 

فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة عجمان الحتادية بدار الق�ساء ...... يوم 

....... املوافق 2022/9/20 ال�ساعة 10.30 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة 

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

نوال علي عبداهلل الها�سمي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70488

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 5661/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- اي تي ايه �ستار العاملية ذ.م.م - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بن �ساكر لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )411325.65( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2613/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/407 جتاري م�سارف جزئي ،  ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )880676.59( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ :بنك اأبوظبي التجاري

عنوانه:امارة ال�سارقة - اخلان - مكتب بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - مركز الغامن لاعمال 
الطابق ال�ساد�ض - مكتب 606 - هاتف:065289955 - 065289922

وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن 
املطلوب اإعانهما : 1- احمد عبد اهلل �سيف بن دروي�ض ال�سحي 2- ال�سرح للمقاولت �ض.ذ.م.م - �سفتهما: 

منفذ �سدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���ان  مو�سوع 
وقدره )880676.59( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4336/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/536 جتاري م�سارف جزئي ،  ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )1.742.275.45( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ :بنك اأبوظبي التجاري

عنوانه:امارة ال�سارقة - اخلان - مكتب بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - مركز الغامن لاعمال 
الطابق ال�ساد�ض - مكتب 606 - هاتف:065289955 - 065289922

وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن 
املطلوب اإعانه : 1- عبري حممد غلوم ح�سني البلو�سي - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1.742.275.45(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  5331/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
الدعوى  وال��ب��ات يف  النهائي  احل��ك��م  تنفيذ  رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 
، ب�سداد  رق��م:421218596 وال�سادر من حمكمة ال�ستئناف مبنطقة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية 

املبلغ املنفذ به وقدره )187365321( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ :حممد عبدالرحمن �سالح اخل�سري

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى بناية اركيدا - �سقة الطابق الثالث 306 - 
بجوار حمطة مرتو جي جيكو 

املطلوب اإعانه : 1- تركي بن عبداهلل بن حممد بن دخيل - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)18736532( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
MOJAU_2022- 0085387 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد:حممد مزمل حق را�سد حممد باد�ساه - اجلن�سية بنغادي�ض يرغب 
ابوالكام  �سومون  ال�سيد:حممد عبدالقادر  50% اىل  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
، اجلن�سية بنغادي�ض يف  �ساندرا دا�ض غوياراد دا�ض  ال�سيد:ارون  ، كما يرغب  - اجلن�سية بنغادي�ض 
50% اىل ال�سيد:حممد ا�سماعيل حاجي حنيف اجلن�سية  البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
ال�سارقة  تاأ�س�ست بامارة  بنغادي�ض وذلك الرخ�سة امل�سماه )�سالون طريق ال�سيوح للحاقة( والتي 
مبوجب رخ�سة رقم:764828 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - تعديات اخرى 

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

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70408 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
MOJAU_2022- 0086003 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن بيع وتنازل عن الرخ�سة التجارية
جموح لتجارة اللكرتونيات - وكيل خدمات

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد:م�سطفى عبداهلل عبداهلل فالو الو كودي كيزاكوبورايل - اجلن�سية 
الهند ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته والبالغة 100% وذلك اىل/�سينى حممد عبدالغني 
ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  اللكرتونيات(  لتجارة  امل�سماه )جموح  الرخ�سة  الهند يف  - اجلن�سية 
اخرى:تنازل   - بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   756496 رقم  رخ�سة  مبوجب 

�ساحب الرخ�سة لخر - تغيري وكيل اخلدمات .
�سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70408 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �سركة ايد لين للتجارة ذ.م.م
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004746/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة ايد لين للتجارة ذ.م.م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:حممد 
عتيق احلق �ساجري حممد ماكو مياه ، اجلن�سية بنجادي�سى  ، يف الق�سية امل�سار اليها 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم  اعاه، ومبا 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم 

وامل�ساريف :14984
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاه خال )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعانك/اإعانكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
MOJAU_2022- 0086151 رقم املعاملة

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

املذكورة.
من الطرف الأول :�سلطان يو�سف مراد عبداهلل الري�سي - اجلن�سية المارات حيث يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% اىل الطرف الثاين:احمد علي عبدالرحمن 
باملركبات  الركاب  لنقل  )الفجر  التجاري  بال�سم   - المارات  اجلن�سية   - النقبي  حممد 
من  واملرخ�ض  الفخمة(  بال�سيارات  الركاب  )نقل  الرخ�سة  ن�ساط  الطلب(  حتت  الفارهه 
ال�سادر   614268 رقم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة   - خورفكان  يف  القت�سادية  التنمية  دائرة 

بتاريخ:2011/7/21 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان 
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349
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العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  630/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1385/2021 عقاري جزئي جزئي ،  ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )345789.5( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ :اي ار لا�ستثمارات القاب�سة املحدود
عنوانه:امارة ال�سارقة - منطقة املجاز 3 - �سارع العروبة - بناية الغامن لاعمال - الطابق 12 - مكتب 

رقم 1206 -  وميثله:عبيد ا�سحاق عبداهلل ا�سماعيل املازمي 
املطلوب اإعانه : 1- احمد دحام حماد ح�سني العلواين - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)345789.5( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �ساما للر�سوم وامل�ساريف ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 70533

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:814/2022/322 ا�ستئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي ال�ستئنافية الرابعة رقم 822
 ، ج��زئ��ي  ع��ق��اري  رق������م:346/2022  ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:حممد جم�سيد ح�سني خان

عنوانه:امارة دبي - النهدة - بالقرب من مدر�سة بري�ستني اخلا�سة - مبنى ال�سيباين �سقة 203
املطلوب اإعانه :  1- حممد فرحان عبداملجيد  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعان :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/346 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  2022/9/6  ال�ساعة 09.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70392 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1189/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم 31
مو�سوع الدعوى : اخراج �سريك من رخ�سة جتارية. 

املدعي:ايدواردو ل�سر
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع �سارع ال مكتوم - مبنى بور�سعيد 

- ديره - دبي - �سقة 506
املطلوب اإعانهما :  1- جي�ض لا�ستثمار ذ.م.م 2- فيديريكو اليجاندروا اجويري -  �سفتهما 

: مدعي عليهما 
 - �سريك من رخ�سة جتارية  اخ��راج  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��ان  مو�سوع 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/9/7  ال�ساعة 10.00 �ض 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 بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0006016 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : حممد جميب احلق نور حممد �سياء احلق -  جمهول حمل الإقامة 

وتطلبك  الدعوى  عليك  اقامت  قد  �ض.ذ.م.م  واملكاييل  املوازين  لتجارة  املدعية:الوزن  طلب  على  بناء 
فيها:الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 59250 درهم - الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات واتعاب 
املحاماة  - اعان املدعي عليه باجلل�سة ولئحة الدعاء - �سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 

املدنية. الجراءات  قانون  من   5 الفقرة   229
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/9/12 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة 
الإبتدائية املدنية يف متام ال�ساعة 08:30 �سباحا-  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 7 ( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه ، 

اعان املدعي عليه بالن�سر وبلغتني العربية والجنليزية. حرر بتاريخ  2022/9/1  
مكتب اخلدمات الق�سائية      
عاي�سه علي حممد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
تظلم  AJCAPCIGRI2021 /0000678 يف  الدعوى رقم ال�ستئناف

بالن�سر 
امل�ستاأنف �سده : فاطمة قي�ض قيزي 

عنوانه : امارة عجمان عجمان ون برج مكاين 4315111545 وتعلن على مكتب املحامني/
�سارع  التجاري  اخلليج  منطقة  بردبي  دبي  امارة  والكائن   ، حممد  وخالد  املرزوقي  وليد 
البراج املنارة تاور الطابق رقم 33 مكتب رقم 3304 - مكاين:2466586507 - هاتف 

رقم:044254373 - متحرك:0503047444  
ا�ستاأنف  قد   ، )عقار(  عجمان  عقارات  موؤ�س�سة   : امل�ستاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
/0000678 رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../... بتاريخ  ال�سادر  احلكم 

تظلم.   - املدنية  الإ�ستئنافية  املحكمة   AJCAPCIGRI2021
فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة عجمان الحتادية بدار الق�ساء ...... يوم 
10.30 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة  ال�ساعة   2022/9/6 املوافق   .......

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

نوال علي عبداهلل الها�سمي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70530 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اداء امر    SHCFICIPTO2022 /0006134 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / نادر ر�سا علي م�سطفى قطقوط -    العنوان:9602454 
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاه ل�سالح / خان �سري وارث خان ، بالتايل ن�ض احلكم نامر بالزام 
املقدم �سده بان يوؤدي اىل الطالبة مبلغ )20000( درهم ع�سرون الف درهم 
والفائدة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف  
- حكما قابا لا�ستئناف خال املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عبدالعزيز بن عبداهلل بن علي ال�سويداين
املرجتعة ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001113/ 

اإىل املحكوم عليه : عبدالعزيز بن عبداهلل بن علي ال�سويداين 
املنفذ:ح�سن  املدعي  ل�سالح  املرفق �سوره عنه �سدك  بتاريخ قد �سدر احلكم  انه  حيث 
عبدالظاهر عبدالباري احمد- اجلن�سية م�سري  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاه، ومبا اأن 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف :293350
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاه خال )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعانك/اإعانكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
تنازل /بيع - اعالن بالن�سر

المارات  اجلن�سية   - �سنقور  قيزي  حيدر  ال�سيد:ابراهيم  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/زين الدين 
)الرهان  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند  اجلن�سية   - عبداحل�سني  غادياىل  عبداحل�سني 
برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  البحرية(  املعدات  لتجارة 
رقم:624414 - تعديات اخرى:تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة من موؤ�س�سة فردية 

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

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
تنازل /بيع - اعالن بالن�سر

اجلن�سية   - ال�سمري  ن�سار  ال�سيخ  حممد  ال�سيد:عبدالواحد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة  العربية  المارات 
اجلن�سية   - الطنيجي  الرم�سى  عبدالرحمن  عبداهلل  ال�سيد/عبدالرحمن  اىل  وذلك 
المارات العربية املتحدة يف الرخ�سة امل�سماه )�سوبر ماركت لواء املدينة( تاأ�س�ست بامارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 540304 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة 

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

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
تنازل /بيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد:را�سد عبدالرحمن فار�ض بن فار�ض ال�سبيعي - اجلن�سية 
المارات العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك 
املتحدة  العربية  المارات  اجلن�سية   - ال�سويدي  احلر  جمعه  حممد  ال�سيد:بطي  اىل 
ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  اجلاهزة(  املاب�ض  لتجارة  النيق  )الرداء  امل�سماه  الرخ�سة  يف 

مبوجب رخ�سة رقم:747362 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة
تعديات اخرى: .

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

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
تنازل /بيع - اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد:حممد جاهد عامل حممد جبار - اجلن�سية بنغادي�ض 
ال�سيد/كبري  100% وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يرغب يف 
ح�سني نور ال�سام - اجلن�سية بنغادي�ض يف الرخ�سة امل�سماه )مطعم جبال مومباي( 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم:706156
تعديات اخرى:ليوجد .

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

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اداء امر    SHCFICICPL2022 /0005753 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه /عبدي وحيد عزامكولوف -    العنوان:9588527 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
انه  احلكم  بالتايل   ، احمد  علي  جازودين   / ل�سالح  اأعاه  بالرقم  املذكورة 
بان  املقدم �سده  بالزام  ناأمر  الوراق  بعد الطاع على على  بتاريخ:2022/8/5 
يوؤدي للطالب مبلغ )5000( درهم خم�سة الف درهم والفائدة 5% من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ماعدا ذلك  - حكما 
قابا لا�ستئناف خال املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
 اإخطار عديل بالوفاء برقم املحرر 2022/0082553

املخطر:علي حممد حجي القبي�صي - اجلن�صية امارتي  ميثله بالوكالة:هند عبدالكرمي حممد جنم - اجلن�صية 
رقم:784197894382080  هوية  حتمل    MOJAU-2022-0053675:الوكالة رقم  م�صرية 
 - للعقارات  القبي�صي  علي  مكتب   - املزيونة  بناية   - ابو�صغارة  حديقة  مقابل   - العنوان:ال�صارقة   -

هاتف:971523210010.
 - رقم:784197354981744  هوية  ويحمل  هندي  اجلن�صية   - الك�صمان  مانوج  اليه:بارابوراث  املخطر 

العنوان:ال�صارقة - ابو�صغارة - بناية القبي�صي 474 - �صقة 1108 - هاتف:971589200388.
قيمة املطالبة 6500 درهم

قد �صبق وحرر املخطر اليه ل�صالح املخطر �صيك مببلغ 6500 درهم �صتة االف وخم�صمائة درهم مو�صوع ال�صيك 
املحرر من قبل املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيك اال انه ارتد دون 

�صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحب وبيانه كالتايل:
 2021/12/13 ا�صتحقاق  بتاريخ  درهم  وخم�صمائة  االف  �صتة  درهم   6500 مببلغ   000029 رقم  ال�صيك 
تاريخ  م�صي  رغم  باملبلغ  بالوفاء  يقوم  مل  عليه  املدعي  ان  وحيث   - اال�صالمي  االمارات  بنك  على  وامل�صحوب 
مبلغ  �صداد  ب�صرورة  نخطركم  لذلك:فاأننا   - جدوى  دون  ولكن  وتكرارا  مرارا  الودية  واملطالبة  ا�صتحقاقه 
املديونية املذكور خالل خم�صة ايام من تاريخ اخطاركم واال �صن�صطر التخاذ االجراءات القانونية واطلب من 

ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
 اإخطار عديل بالوفاء برقم املحرر 2022/0054968

املخطر:علي حممد حجي القبي�صي - اجلن�صية امارتي  ميثله بالوكالة:هند عبدالكرمي حممد جنم - اجلن�صية 
رقم:784197894382080  هوية  حتمل    MOJAU-2022-0054156:الوكالة رقم  م�صرية 
- العنوان:ال�صارقة ابو�صغارة - مقابل حديقة ابو�صغارة - بناية املزيونة - مكتب علي القبي�صي للعقارات - 

هاتف:971523210010.
 12 املخطر اليه:ا�صغر علي �صري حممد - اجلن�صية باك�صتاين - العنوان:ال�صارقة - املجاز - بناية القبي�صي 

�صقة رقم 62 - الهاتف:971524422167.
ال�صرح:قيمة املطالبة 11250 درهم

قد �صبق وحرر املخطر اليه �صيك للمخطر مببلغ 11250 درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من املدعي عليه حيث انه 
بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيك اال انه دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحب  

وبيانه كالتايل:
ال�صيك رقم 000001 مببلغ 11250 درهم احدى ع�صر الف درهم بتاريخ ا�صتحقاق:2021/7/20 وامل�صحوب 
على بنك امل�صرق - وحيث ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية 
مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى - لذلك:فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�صة ايام 
من تاريخ اخطاركم واال �صن�صطر التخاذ االجراءات القانونية واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على 

هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
 اإخطار عديل بالوفاء برقم املحرر 2022/0081385

رقم  هوية  بطاقة  واحمل  ال�صودان  اجلن�صية   - بكراوي  حممد  عبدالرحمن  ابراهيم  املخطر:حممد 
رقم:0502087696. هاتف   - ديرة   - العنوان:دبي   -  784195807293717

عماره   2 النهدة   - العنوان:دبي   - ال�صودان  اجلن�صية   - العو�س  حمجوب  حممد  اليه:حمجوب  املخطر 
هاتف   - الو�صيط  جريد  العمل  مكان   706 رقم  �صقه  ال�صابع  الطابق   - �صركال  عمارة  مقابل  اخلوري 

ت:00971528739199 - 00971504839984.
املو�صوع:اخطار عديل للوفاء مببلغ 245250 درهم

املخطر اليه حرر �صيك للمخطر مببلغ 245250 مائتان وخم�صه واربعون الف ومائتان وخم�صون درهم اماراتي 
مبوجب عالقة جتارية بني الطرفني وحيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املخطر ل�صرف ال�صيك اال انه 
ارتد دون �صرف ب�صبب التوقيع غري منتظم وبيانات ال�صيك كالتايل:ال�صيك 100111 مببلغ 245250 درهم 
بتاريخ ا�صتحقاق 2022/5/19 وامل�صحوب على بنك دبي اال�صالمي - وحيث ان املدعي عليه قد تعذر بالوفاء 
باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى - لذلك فاأننا نخطركم 
ب�صرورة �صداد املبلغ املذكور خالل خم�صة ايام من تاريخ اخطاركم واال �صن�صطر التخاذ االجراءات القانونية 

واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار 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 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اإخطار عديل رقم الت�سديق:2022/15466

املنذر:بنك دبي الإ�سامي
وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيا عن املحامية/�سلمى الكتبي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن  2021/5/17 باملحرر رقم  امل�سدقة امام الكاتب العدل بامارة دبي بتاريخ 
برقم:2021/1/53035  دب��ي  ب��ام��ارة  العدل  الكاتب  ل��دى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�سامي  دب��ي  بنك 

وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود- بناية القرهود �ستار- الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / جوهب ح�سن ل�سكر عبداحل�سيب ل�سكر- هندي اجلن�سية - وعنوانه: اإمارة ال�سارقة- منطقة مويلح ال�سناعية- 

بناية القبته- �سقة -301 متحرك رقم 0562272342
املو�صوع/اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )24744( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )24744( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف 

بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��ال  اع��اه  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
�سن�سطر ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع اخاء طرف البنك 
املخطر من اي م�سوؤولية جتاه ايه ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجوده داخل ال�سيارة املرهونه مع حتميلكم كافة ما ينتج 

عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقاً للمادة 172 ، 175 من قانون املعامات التجارية.
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
41425

الفئة
B

نوع املركبة
تويوتا كورول 1.6

لون املركبة
ا�سود

�سنة ال�سنع
2016

جهة الرتخي�ض
عجمان

70392

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5441/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/198 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)818828( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ :امني احمد حممد ابراهيم

عنوانه:المارات- امارة دبي- اجلافليه- دبي- مبنى فيا رقم 32

املطلوب اإعانه : 1- نرج�ض عبداهلل حممد ح�سن حممد - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)818828( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اإخطار عديل رقم الت�سديق:2022/15465

املنذر:بنك دبي الإ�سامي
وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيا عن املحامية/�سلمى الكتبي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن  2021/5/17 باملحرر رقم  امل�سدقة امام الكاتب العدل بامارة دبي بتاريخ 
برقم:2021/1/53035  دب��ي  ب��ام��ارة  العدل  الكاتب  ل��دى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�سامي  دب��ي  بنك 

وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود- بناية القرهود �ستار- الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / بودوفو�سولكالتيل حمزة بودوفو�سولكالتيل- هندي اجلن�سية - وعنوانه: امارة الفجرية- مدينة الفجرية- 

بناية �سعيدة بجوار فندق الهليتون- �سقة رقم -45 متحرك رقم 0506705591
املو�صوع/اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )15776( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )15776( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف 

بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��ال  اع��اه  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
�سن�سطر ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع اخاء طرف البنك 
املخطر من اي م�سوؤولية جتاه ايه ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجوده داخل ال�سيارة املرهونه مع حتميلكم كافة ما ينتج 

عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقاً للمادة 172 ، 175 من قانون املعامات التجارية.
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
10962

الفئة
B

نوع املركبة
ميت�سوبي�سي لن�سر

لون املركبة
احمر

�سنة ال�سنع
2015

جهة الرتخي�ض
الفجرية

70392 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اإخطار عديل رقم الت�سديق:2022/15464

املنذر:بنك دبي الإ�سامي
وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيا عن املحامية/�سلمى الكتبي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن  2021/5/17 باملحرر رقم  امل�سدقة امام الكاتب العدل بامارة دبي بتاريخ 
برقم:2021/1/53035  دب��ي  ب��ام��ارة  العدل  الكاتب  ل��دى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�سامي  دب��ي  بنك 

وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود- بناية القرهود �ستار- الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
�سارع  خلف  الغوير-  القا�سمية-  منطقة  ال�سارقة-  ام��ارة  وعنوانها:  والر�سيات-  التك�سية  ملقاولت  الرزانه   / اليه  املنذر 

الزهراء- بناية الرزانه للمقاولت- �سقة -202 متحرك رقم 0556301663
املو�صوع/اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )64980( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )64980( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف 

بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��ال  اع��اه  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
�سن�سطر ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع اخاء طرف البنك 
املخطر من اي م�سوؤولية جتاه ايه ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجوده داخل ال�سيارة املرهونه مع حتميلكم كافة ما ينتج 

عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقاً للمادة 172 ، 175 من قانون املعامات التجارية.
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
42350

الفئة
ابي�ض

نوع املركبة
تويوتا برادو

لون املركبة
رمادي

�سنة ال�سنع
2009

جهة الرتخي�ض
ال�سارقة

70392 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اإخطار عديل رقم الت�سديق:2022/15463

املنذر:بنك دبي الإ�سامي
وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيا عن املحامية/�سلمى الكتبي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن  2021/5/17 باملحرر رقم  امل�سدقة امام الكاتب العدل بامارة دبي بتاريخ 
برقم:2021/1/53035  دب��ي  ب��ام��ارة  العدل  الكاتب  ل��دى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�سامي  دب��ي  بنك 

وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود- بناية القرهود �ستار- الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / مهند عادل ابراهيم جنم الدين- اردين اجلن�سية- وعنوانه: امارة عجمان- منطقة املنامة- �سارع الب�ستان- 

بالقرب من اللولو- بناية املهريي- �سقة 409 - متحرك 0507693707
املو�صوع/اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )18202.72( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )18202.72( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��ال  اع��اه  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
�سن�سطر ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع اخاء طرف البنك 
املخطر من اي م�سوؤولية جتاه ايه ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجوده داخل ال�سيارة املرهونه مع حتميلكم كافة ما ينتج 

عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقاً للمادة 172 ، 175 من قانون املعامات التجارية.
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
74233

الفئة
2

نوع املركبة
ني�سان ا�ستي�سن قا�سقاي

لون املركبة
ا�سود

�سنة ال�سنع
2009

جهة الرتخي�ض
ال�سارقة

70392 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اإخطار عديل رقم الت�سديق:2022/15462

املنذر:بنك دبي الإ�سامي
وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيا عن املحامية/�سلمى الكتبي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
2021/1/102800 ب�سفتها وكيلة عن  2021/5/17 باملحرر رقم  امل�سدقة امام الكاتب العدل بامارة دبي بتاريخ 
برقم:2021/1/53035  دب��ي  ب��ام��ارة  العدل  الكاتب  ل��دى  امل�سدقة  القانونية  الوكالة  مبوجب  ال�سامي  دب��ي  بنك 

وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود- بناية القرهود �ستار- الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / فاروق حممد منور ابوغو�ض- اردين اجلن�سية- وعنوانه: امارة عجمان- منطقة الرا�سدية- فيا 42 - مقابل 

برج الرا�سدية- متحرك رقم 0552981558
املو�صوع/اخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )60717( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )60717( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف 

بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��ال  اع��اه  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
�سن�سطر ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع اخاء طرف البنك 
املخطر من اي م�سوؤولية جتاه ايه ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجوده داخل ال�سيارة املرهونه مع حتميلكم كافة ما ينتج 

عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقاً للمادة 172 ، 175 من قانون املعامات التجارية.
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
39854

الفئة
ابي�ض

نوع املركبة
هيونداي تو�سان

لون املركبة
بني

�سنة ال�سنع
2017

جهة الرتخي�ض
ال�سارقة

70392

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:785/2022/322 ا�ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202

والر�سوم   ، جزئي  عقاري  رق�����م:2022/163  ال��دع��وى  يف  احلكم  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 
وامل�ساريف والتعاب. 

كليندين�ست  جوزيف  مديرها/  وميثلها  ���ض.ذ.م.م-  العقاري  للتطوير  ايه  او  ات�ض  امل�ستاأنف:تي 
ب�سخ�سة و�سفته

عنوانه:المارات- امارة دبي- بردبي- دبي- مدينة دبي لاعام- �سارع املر�سد متفرع من �سارع 
ال�سيخ زايد- برج ارنكو الطابق 20 

 وميثله:بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل 
املطلوب اإعانه :  1- عبدالن�سار ا�سماعيل  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعان :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/163 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/09/05  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:412/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751
مو�سوع املنازعة : يلتم�ض املتنازع من املركز املوقر: 1- الت�سريح بهذه الدعوى وحتديد اقرب جل�سة ممكنة 
لنظرها واعان املتنازع �سده بها. 2- احلكم بالزام املتنازع �سده باأن يوؤدي مبلغ وقدره 10.825 درهم )ع�سرة 
الف وثمامنائة وخم�سة وع�سرون درهم(. 3- الزام املتنازع �سده بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.

املتنازع:حور�ض لتاأجري ال�سيارات
عنوانه:المارات- امارة دبي- ابوهيل- ديره- دبي العنوان: امارة دبي- ابوهيل- بناية ابو �سيف لاعمال 

مكتب رقم 5 الدور الر�سي هاتف رقم 042526600- 0509455661 رقم مكاين 3401296807 
وميثله: �سماء م�سبح �سعيد خلف الكعبي

املطلوب اإعانه : 1- حممد عبداهلل جا�سم البلو�سي - �سفته : متنازع �سده 
الف  ع�سرة  مبلغ  للمتنازعة  ي��وؤدي  ب��اأن  املتنازع �سده  ال��زام  قررنا مبثابة احل�سوري    : الإع��ان  مو�سوع 

وثمامنائة وخم�سة وع�سرون درهم والزامه بامل�سروفات ومببلغ ثاثمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:542/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة رقم 755
مو�سوع املنازعة : يلتم�ض املتنازع من املركز املوقر: 1- الت�سريح بهذه النزاع وحتديد اقرب جل�سة ممكنة لنظره واعان 
املتنازع �سده به. 2- احلكم بالزام املتنازع �سده باأن يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره 12.870 درهم )اثنى ع�سر الف وثمامنائة 

و�سبعون درهما(. 3- الزام املتنازع �سده بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املتنازع:حور�ض لتاأجري ال�سيارات- عنوانه:المارات- امارة دبي- ابوهيل- ديره- دبي العنوان: امارة دبي- ابوهيل- بناية ابو 

�سيف لاعمال مكتب رقم 5 الدور الر�سي هاتف رقم 042526600- 0509455661 رقم مكاين 3401296807 
وميثله: �سماء م�سبح �سعيد خلف الكعبي

املطلوب اإعانه : 1- احمد حممد حممد عبداهلل الرفيع - �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعان :قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها يلتم�ض املتنازع من املركز املوقر: 1- الت�سريح بهذه النزاع وحتديد 
اقرب جل�سة ممكنة لنظره واعان املتنازع �سده به. 2- احلكم بالزام املتنازع �سده باأن يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره 12.870 

درهم )اثنى ع�سر الف وثمامنائة و�سبعون درهما(. 3- الزام املتنازع �سده بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقاً لن�ض املادة 54 من الائحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت 
والزمته  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  5% من  والفائدة  درهم   12.870 مبلغ  �سده  املتنازع  بالزام  مبثابة احل�سوري 

الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533
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••  اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  ال��ل��وف��ر  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط����ار  يف 
الثقافات  ب��ني  التقريب  اإىل  تهدف  التي 
امل�سرتكة،  الإن�����س��ان��ي��ة  ال���رواب���ط  واإب������راز 
ال��ت��ع��اون م��ع العديد  ن��ط��اق  و���س��ع املتحف 
العربية  الإم���ارات  ال�سركاء من دول��ة  من 
املتحف  ويعر�ض  املنطقة،  ودول  املتحدة 
ح��ال��ي��اً ق��ط��ع��اً ف��ن��ي��ة ج���دي���دة ُم���ع���ارة من 
القيوين  واأم  وعجمان  وال�سارقة  اأبوظبي 
وراأ�����ض اخل��ي��م��ة. كما ج��رى الت��ف��اق على 
متديد اتفاقيات الإعارة املُرمة حالياً مع 
واململكة  وعمان  الأردن  يف  املتحف  �سركاء 

العربية ال�سعودية.
ح���ر����ض م��ت��ح��ف ال���ل���وف���ر اأب���وظ���ب���ي منذ 
العديد  اإقامة  على   2017 عام  افتتاحه 
والإ�سرتاتيجية  ال��ه��ام��ة  ال�����س��راك��ات  م��ن 
م��ع ���س��رك��اء م��ن دول���ة الإم�����ارات العربية 
وت�سمل  باملنطقة،  اأخ���رى  ودول  امل��ت��ح��دة 
هذه ال�سراكات دائرة الثقافة وال�سياحة - 
اأبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف 
العني،  اأب���وظ���ب���ي، وم��ت��ح��ف  ج��وج��ن��ه��امي 
ال�����س��ارق��ة لاآثار،  دب����ي، وه��ي��ئ��ة  وب��ل��دي��ة 
ومتحف عجمان، ودائرة ال�سياحة والآثار 
الآث�����ار واملتاحف  ال��ق��ي��وي��ن، ودائ�����رة  ب����اأم 
يف راأ�����ض اخل��ي��م��ة، ودائ����رة الآث����ار العامة 
ال�سعودي،  ال��وط��ن��ي  وامل��ت��ح��ف  الأردن���ي���ة، 

واملتحف الوطني يف �سلطنة عمان.
راباتيه  م��ان��وي��ل  ق����ال  ال�������س���دد،  ه����ذا  يف 
“ي�سعدنا  اأبوظبي:  اللوفر  متحف  مدير 
حالياً  املُ��رم��ة  الإع����ارة  اتفاقيات  متديد 
حيث  واملنطقة  الإم���ارات  يف  �سركائنا  مع 

املتحف على  ق��درة  التعاون من  يعزز هذا 
ولقد  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  ال���رواب���ط  ���س��رد ق�س�ض 
املتحف  مقتنيات  جمموعة  ن��ط��اق  ات�سع 
القطع  من  متميزة  جمموعة  خ��ال  من 
الفنية املُعارة من فرن�سا، ومع ذلك تتميز 
جمموعة مقتنياتنا باأن لها جذوراً عميقة 
يف املنطقة تتجلى معاملها من خال هذه 
ننا من تقدمي  ال�سراكات البارزة التي مُتكِّ

ق�ستنا العاملية من قلب هذه املنطقة.«
جنيم،  ثريا  ال��دك��ت��ورة  قالت  جانبها  م��ن 
واأمناء  ال��ف��ن��ي��ة  امل��ق��ت��ن��ي��ات  اإدارة  م���دي���رة 
املتحف والبحث العلمي يف متحف اللوفر 
اإ�سرتاتيجية  ك��ان��ت  “لطاملا  اأب���وظ���ب���ي: 
مقتنياته  اإدارة  يف  املُتبعة  اأبوظبي  اللوفر 
تركز على �سرد ق�س�ض الروابط الثقافية 
من خال اجلمع بني الأعمال الفنية من 
خمتلف احل�سارات عر التاريخ يف مكان 
ممكناً  ذلك  اأ�سبح  ولقد  م�سرتك.  واح��د 
من خال ال�سراكات الإماراتية والإقليمية 
التي نعمل على تر�سيخها با�ستمرار. فكل 
قطعة يعر�سها املتحف ت�سلط ال�سوء على 
املوؤ�س�سي  منظورنا  م��ن  ج��دي��دة  ج��وان��ب 
الق�س�ض  �سرد  املتميز وترز قدرتنا على 
العاملية وتف�سح الطريق اأمام حوار مفتوح 
الثقافات،  ب���ني  امل�����س��رتك  ال��ف��ه��م  ب�����س��اأن 
ال���ت���ي يعقدها  ال�������س���راك���ات  ت��ت��ي��ح  ك���ذل���ك 
املتحف مع الإمارات ودول اأخرى باملنطقة 
با�ستمرار وتقدمي جتارب  اإثراء معار�سه 

جديدة اإىل جمهوره«.

موؤ�س�سات  م���ن  املُ����ع����ارة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ق��ط��ع 
اإماراتية

املُعارة  الفنية  القطع  من  العديد  ُتعر�ض 
م���ن م��وؤ���س�����س��ات اإم���ارات���ي���ة ك����رى متثل 
ال��ع��ر���ض يف  ���س��الت  ال�سبع يف  الإم������ارات 
 .2021 نوفمر  منذ  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر 
الفنية،  القطع  ه��ذه  ان��ت��ق��اء  ج��رى  حيث 
الإم����ارات  دول���ة  ت��اري��خ  ت�سرد ق�سة  ال��ت��ي 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وت�����س��ل��ط ال�����س��وء على 
تتكامل مع  لكي  بعناية  الإم���ارات،  وح��دة 
رواية املتحف. ُتظهر القطع الفنية املُعارة 
ومواقع  ثقافات  اإم��ارات��ي��ة  موؤ�س�سات  من 
القطع  تلك  وت�سمل  خمتلفة،  جغرافية 

ما يلي:
م���زه���ري���ة م���زي���ن���ة ب���زخ���ارف   •
ال���راف���دي���ن، ويعود  ب����اد  ه��ن��د���س��ي��ة م���ن 
املياد،  ق��ب��ل   5500 ع���ام  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا 
ختم تاجر من دملون، واإفريز اجل�ض من 
ال��ذي ي�سم  امل�سيحي  دير �سري بني يا�ض 
ال�����س��ل��ي��ب امل�����س��ي��ح��ي وي���ع���ود ت��اري��خ��ه اإىل 
الفرتة ما بني 500 اإىل 800 ميادية، 

من دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي؛
لوحتان جتريديتان بتكوينات   •
مربعة اأبدعها الر�سام الراحل اأنور �سيمزا 
القدمية  ال���رم���وز  ول��وح��ة   ،1963 ع���ام 
عام  ال��ع��زاوي  �سياء  الفنان  ر�سمها  التي 
1963 من متحف جوجنهامي اأبوظبي.

منقو�سة  �سهام  روؤو���ض  �سبعة   •
م���ن ���س��ب��ائ��ك ن��ح��ا���س��ي��ة م��ن��ح��وت��ة بدقة 
تاريخها  يعود  هند�سية  باأ�سكال  ومزينة 
 1000 اإىل   1500 بني  ما  الفرتة  اإىل 
احلجر  م��ن  كاملة  واأوع��ي��ة  امل��ي��اد،  قبل 
الناعم، وزجاجات فخارية مزينة بالكامل 
وم�ستوردة من نهر ال�سند، عقد كارنيلي، 

اأم  اإىل فرتة ح�سارة  تاريخه  يعود  وفاأ�ض 
النار من متحف العني.

خ��ن��ج��ر مب��ق��ب�����ض ع��ل��ى �سكل   •
اأ���س��د ي��ع��ود ت��اري��خ��ه اإىل ال��ف��رتة م��ا بني 
1100 اإىل 600 قبل املياد من بلدية 

دبي.
العاج  م���ن  م���زخ���رف  م�����س��ط   •
يعود تاريخه اإىل عام 2300 قبل املياد 
اآن��ذاك، من هيئة  املزدهرة  التجارة  ميثل 

ال�سارقة لاآثار؛
ثاثة عقود رائعة من اخلرز   •
يعود تاريخها اإىل عام 3000 قبل املياد 

من متحف عجمان؛
طبق ريفي مزخرف م�ستورد   •
م���ن الإم����راط����وري����ة ال���روم���ان���ي���ة خال 
ال�سياحة  دائ��رة  100 ميادية، من  ع��ام 

والآثار باأم القيوين؛
ب�سكل  م��ط��ل��ي  ���س��ي��ن��ي  ط��ب��ق   •
موقع  يف   1977 ع���ام  يف  اك��ُت�����س��ف  رائ����ع 
اإىل  تاريخه  ال��ذي يرجع  الأث��ري  املطاف 
الفرتة ما بني اإىل 1500 - 1600 قبل 
املياد، من دائرة الآث��ار واملتاحف - راأ�ض 

اخليمة؛
»اآلت  ب��ع��ن��وان  وث��ائ��ق��ي  فيلم   •
وال�ساعرة  امل��خ��رج��ة  اإخ�����راج  م���ن  ح�����ادة« 
واإنتاج  الغامن  جنوم  الإماراتية  والفنانة 

�سركة نهار لاإنتاج.
ي��ح��ت��ف��ي ال���ل���وف���ر اأب����وظ����ب����ي، م����ن خال 
ع����ر�����ض ال���ق���ط���ع ال���ف���ن���ي���ة املُ������ع������ارة من 
الإم������ارات والأع���م���ال ال��ت��ي اأب��دع��ه��ا اأبرز 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ف��ن��اين 
بتاريخ الإم��ارات احلافل واإجنازاتها التي 

الثقافية  ال�ستدامة  خ��ال  م��ن  حتققت 
وال��رتاث��ي��ة وال��ت��ن��وع. وم���ن الأم��ث��ل��ة على 
“اآلت  تلك الأعمال فيلم وثائقي بعنوان 
وال�ساعرة  امل��خ��رج��ة  اإخ����راج  م��ن  حادة”، 
واإنتاج  الغامن  جنوم  الإماراتية  والفنانة 
�سركة “نهار” لاإنتاج، اإ�سافة اإىل اأعمال 
فنانني اإماراتيني معا�سرين اأمثال ح�سن 
�سريف وعبد اهلل ال�سعدي وحممد كاظم 
ُعر�ست �سابقاً يف معر�ض اللوفر اأبوظبي 

“حكايات الورق واأ�سراره«.

قطع فنية ُمعارة من دول اأخرى باملنطقة
اأبوظبي  ال��ل��وف��ر  اأق���ام  ذل���ك،  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اإبرام  خال  من  ُك��رى  اإقليمية  �سراكات 
ال�سوء  ت�سلط  متبادلة  اإع����ارة  اتفاقيات 
على تاريخ املناطق وتراثها الثقايف. ويظل 
اأولوية  الإقليمي  التعاون  نطاق  تو�سيع 
ال�سراكات  ه����ذه  وت�����س��م��ل  امل��ت��ح��ف  ل����دى 
حالياً  املُ��رم��ة  الإع����ارة  اتفاقيات  متديد 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  وع���م���ان  الأردن  م���ع 

ال�سعودية.
اللوفر  يف  حالياً  املعرو�سة  الأعمال  ومن 
راأ����س���ني م���ن موقع  اأب���وظ���ب���ي، مت��ث��ال ذو 
عني غ��زال الأث��ري يعود تاريخه اإىل عام 
6500 قبل املياد ُمعار من دائرة الآثار 
العامة يف الأردن. وجرى متديد اتفاقية 
الإع������ارة مل���دة خ��م�����ض ���س��ن��وات اأخ�����رى مع 
التفاقية اجلديدة التي تت�سمن م�ساركة 
امل���ه���ارات وال��ت��ع��ل��ي��م وامل���وؤمت���رات وغريها 
املتاحف،  جم��ال  يف  ال��ت��ب��ادل  عمليات  م��ن 
وب���ال���ت���وازي م��ع ذل����ك، ُت��ع��ر���ض ح��ال��ي��اً يف 
ُم���ع���ارة من  اأب��وظ��ب��ي ق��ط��ع فنية  ال��ل��وف��ر 

اأداة  وت�سمل  ال�سعودي،  الوطني  املتحف 
و�ساهد  ال��وج��ه،  م��زدوج��ة  يدوية حجرية 
لتحديد  وح��ج��ر  حممد  ب��ن  للوليد  ق��ر 
املكّرمة  مكة  اإىل  الطريق  على  امل�سافات 

واأجزاء من جدار حجري.
اأبوظبي  ال��ل��وف��ر  ب���ني  ال�����س��راك��ة  ت�ستمر 
وامل��ت��ح��ف ال��وط��ن��ي يف ���س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان يف 
ت���ب���ادل القطع  ب��ال��ت��زام��ن م���ع  الزده�������ار 
وُتعر�ض  املوؤ�س�ستني.  ب��ني  املُ��ع��ارة  الفنية 
م��ب��خ��رة ن�����ادرة ع��ل��ى ���س��ك��ل ���س��دف��ة تعود 
ع�سر  الثاين  القرنني  بني  ما  الفرتة  اإىل 

ُمعارة من عمان، حالياً يف  والرابع ع�سر، 
اأعار املتحف  اأبوظبي. كما  متحف اللوفر 
القرن  من  اإزنيق  خزفيات  من  قطع  �ست 
ال�ساد�ض ع�سر من جمموعته اإىل املتحف 
الوطني يف �سلطنة ُعمان دي�سمر املا�سي؛ 
اخلزفية  القطع  عر�ض  امل��ق��رر  م��ن  حيث 
“عظمة  قاعة  ال��زخ��ارف اجلميلة يف  ذات 
�سلطنة  يف  الوطني  املتحف  يف  الإ�سام” 
عمان حتى �سهر دي�سمر 2022، كجزء 
لغة  ال����ف����ردو�����ض:  “جنات  م��ع��ر���ض  م���ن 

الزهور يف فن خزفيات الإزنيق.«

• قطع فنية جديدة ُمعارة من اأبوظبي وال�صارقة وعجمان واأم القيوين وراأ�س اخليمة
• متديد اتفاقيات االإعارة املرُبمة حاليًا مع االأردن وعمان واململكة العربية ال�صعودية

اللوفر اأبوظبي يوا�سل تعزيز عالقاته مع �سركاء من دولة االإمارات ودول املنطقة

•• دبي-الفجر:

را�����س����د، فعالية  ب���ن  ن��ظ��م��ت م��ك��ت��ب��ة حم��م��د 
املراأة  بيوم  الح��ت��ف��ال  مبنا�سبة  امل��ك��ان«  »روح 
املخرجة  ا���س��ت�����س��اف��ت  ح���ي���ث  الإم�����ارات�����ي�����ة، 
وال�ساعرة والأديبة الإماراتية، جنوم الغامن، 
القطاع  يف  ب��رزت  التي  الإم��ارات��ي��ة  واملحامية 
اخلا�ض واأ�س�ست �سركتها اخلا�سة، نادية عبد 
اإيجابيًّا يف  تاأثرًيا  لهّن  كان  والاتي  ال��رزاق، 
املجتمع الإماراتي وا�ستطعن حتقيق اإجنازات 

كبرية حملياً واإقليمياً وعاملياً.
م���ع جل�سة  امل���ك���ان«  »روح  ف��ع��ال��ي��ة  وان��ط��ل��ق��ت 
علياء  الإماراتية  الإعامية  اأدارتها  حوارية، 
ملهمة  ق�����س�����س��اً  ت�سمنت  وال��ت��ي  ب��وج�����س��ي��م، 
لنجاحهن حملياً وعاملياً والتحديات والفر�ض 

ال��ت��ي ق��اب��ل��ت��ه��ن يف امل��ج��ت��م��ع، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
واملجتمع  الدولة  دوري  على  ال�سوء  ت�سليط 
التميز  بتحقيقها  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  دع��م  يف 
املختلفة،  ال��ت��ح��دي��ات  وت��خ��ط��ي  ال��وظ��ي��ف��ي 
وكيفية حتقيق التوازن بني احلياة ال�سخ�سية 

واملهنية.
و���س��ل��ط��ت امل���خ���رج���ة جن�����وم ال����غ����امن، خال 
جتربتها  على  ال�سوء  اجلل�سة،  يف  م�ساركتها 
والو�سول  وال�����س��ي��ن��م��ا  ال��ف��ن  ع���امل  لق��ت��ح��ام 
واجهتها  التي  التحديات  واأب���رز  العاملية  اإىل 
ف��ى دخ���ول ه���ذا ال��ع��امل، وكيفية جن��اح��ه��ا يف 
باملجتمع  ل��ل��م��راأة  ال��ن��م��ط��ي��ة  ال�����س��ورة  ك�����س��ر 
الثقافية  بروؤيتها  ال��ي��وم  لترتك  الإم���ارات���ي، 
امل���راأة  ���س��ورة  ع��ن  حقيقية  ب�سمة  اخل��ا���س��ة، 
يف  واإب��داع��ه��ا  وح�سورها  بقوتها  الإم��ارات��ي��ة 

كافة القطاعات واملجالت.
�سفتني«،  ب��ني  »م��ا  فيلمها  ع��ن  حت��دث��ت  كما 
يف  الإم���ارات  با�سم  ي�سارك  وثائقي  فيلم  اأول 
1999؛  ال��ع��ام  يف  دويل  �سينمائي  مهرجان 
»ياماغاتا«  م���ه���رج���ان  يف  ذل����ك  ك����ان  ح��ي��ث 
الوثائقية  ل����اأف����ام  ال������دويل  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
ال�سوء على  اأفامها  باليابان، وكيف �سلطت 
ال��ق�����س��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة ال��ه��ام��ة ، وم�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
والإقليمية  الدولية  ال�سينمائية  املهرجانات 

بالإ�سافة للمهرجانات املحلية.
وروت املحامية الإماراتية نادية عبد الرزاق، 
جتربتها يف دخول اأروقة املحاكم يف الإمارات 
الرجال،  على  ح��ك��را  ك��ان��ت  وظيفة  واق��ت��ح��ام 
مواجهًة كافة حتديات هذه املهنة اآنذاك، مما 
اأف�سى لنجاحها يف تاأ�سي�ض �سركتها اخلا�سة 

للمحاماة ورحلتها للح�سول على الدكتوراه.
واجلدير ذكره، اأّن مكتبَة حمّمد بن را�سد تويل 
ا، وت�سعى دائًما  املراأة الإماراتية اهتماًما خا�سًّ
اإىل دعمها من خاِل تفعيِل دوِرها يف امل�ساركِة 
وء على  يف الأن�سطة والفعاليات، وت�سليط ال�سّ
املواهب املتعّددة، اإمياًنا منها مبا متتلكه املراأة 
اإبداٍع ومتّيٍز وثقافٍة، كما تعد  الإماراتية من 
م��ن اجل��ه��ات ال���رائ���دة يف مت��ك��ني امل����راأة حيث 
اأكر  فيها  الإم��ارات��ي��ات  املوظفات  ن�سبة  تبلغ 
وحتت�سن  ال��وظ��ائ��ف.  مبختلف   65% م��ن 
املكتبة بني اأروقتها موؤلفات لع�سرات الكاتبات 
والروائيات الإماراتيات يف جمالت عدة مثل: 
النف�ض  وعلم  باأنواعه  والأدب  وال�سعر  النقد 
والتاريخ وتربية واأدب الطفل وعلوم �سرطية 

وغريها من املجالت. 

•• دبي-الفجر: 

“حتّدي  اإطاق  عن  “دبي للثقافة”  اأعلنت هيئة الثقافة والفنون يف دبي 
داعيًة رواد الأعمال يف القطاع الإبداعي على م�ستوى  البتكار الإبداعي”، 
احلفاظ  يف  ت�سهم  مبتكرة  حلول  تقدمي  يف  امل�ساركة  اإىل  والعامل  املنطقة 
على الرتاث الإماراتي الثقايف املادي وغري املادي ون�سره با�ستخدام اأحدث 

الو�سائل التكنولوجية. 
�سيح�سل نخبة  الأوائ��ل،  الثاثة  للفائزين  النقدية  وع��اوًة على اجلوائز 
من اأف�سل امل�ساركني على فر�سة الظهور �سمن من�سة “دبي للثقافة” يف 
“جيتك�ض نورث �ستار “ الذي ُيَعدُّ اأكر الفعاليات لل�سركات النا�سئة ورواد 
الفرتة  العاملي خال  التجاري  دبي  وي�ست�سيفه مركز  املنطقة  الأعمال يف 
ما بني 17 و20 اأكتوبر القادم بالتزامن مع “جيتك�ض غلوبال 2022”، 

معر�ض التكنولوجيا الأبرز يف املنطقة.

الفكرة
وي�سّكل “حتّدي البتكار الإبداعي” م�سابقة ابتكار عاملية تهدف ل�ستقطاب 
اأف�سل ال�سركات النا�سئة الإقليمية والدولية العاملة يف جمالت ال�سناعات 
خالها  من  ميكن  فريدة  اأ�ساليب  ت�سميم  اأج��ل  من  والإبداعية  الثقافية 
ا�سرتجاع، واإع��ادة تخيل وتطوير الأفكار التي ميكن من خالها احلفاظ 
امل��ادي لدولة الإم���ارات العربية املتحدة  امل��ادي وغ��ري  الثقايف  ال��رتاث  على 
للح�سول  احلديثة  التقنيات  وبا�ستخدام  رقمية،  جتربة  عر  وم�ساركته 
�سرد  ليتم  معها،  والتفاعل  عي�سها  للم�ستخدم  ميكن  تفاعلية  جتربة  على 

ي�سهم يف نقل اخل��رات وتبادل  بنهج فعال  والأفكار من خالها  الق�س�ض 
املعرفة.

جوائز وميزات
و�سيقوم فريق خمت�ض من مركز دبي التجاري العاملي برت�سيح قائمة ت�سم 
اأف�سل 20 م�ساركة، وبعد اإغاق باب امل�ساركة يتم اختيار  قائمة خمت�سرة 
من بينها اأف�سل 10 م�ساركات حتظى بفر�سة عر�ض اأفكارها البتكارية يف 

“دبي  ال��رتاث �سمن من�سة  جمال احلفاظ على 
جلنة  �ستتوىل  ث��م  وم���ن  امل��ع��ر���ض،  يف  للثقافة” 
“جيتك�ض  معر�ض  يف  اخل���رات  م��ت��ع��ددة  حتكيم 
الإبداعي  الق��ت�����س��اد  مظلة  حت��ت  �ستار”  ن���ورث 
املختارة واختيار ثاثة  الع�سرة  العرو�ض  بتقييم 
م��ن��ه��ا ل��ل��ف��وز ب��ج��وائ��ز ن��ق��دي��ة م��ق��داره��ا 5000 
و1000  اأمريكي  دولر  و3000  اأمريكي  دولر 
الأف�سل.  م��ن  اب��ت��داًء  بالرتتيب  اأم��ري��ك��ي  دولر 
الع�سرة  املر�سحون  �سيح�سل  ذل���ك،  اإىل  اإ���س��اف��ة 
املخت�سرة  القائمة  �سمن  للرت�سح  فر�سة  على 
حتت  “حتدي جيتك�ض �سوبرنوفا”  للم�ساركة يف 
بقيمة  بجائزة  والفوز  الإبداعي  الإقت�ساد  مظلة 

10 اآلف دولر اأمريكي.
النا�سئة  لل�سركات  فر�سة  اأي�ساً  التحدي  وُي��َع��دُّ 
امل�ستثمرين،  برنامج  من  تكون جزءاً  الع�سرة كي 

ف�سًا عن احل�سول على ت�ساريح دخول اإىل احلدث نف�سه، مبا فيه جيتك�ض 
غلوبال، والو�سول اإىل منطقة املوؤمترات واملعار�ض، ودعوات حل�سور ملتقى 
املبتكرة وبناء �سبكة عاقات عملية مميزة. كما  العاملية  النا�سئة  ال�سركات 
�سيتم توفري تذكرة طريان واإقامة فندقية لع�سو واحد من كل �سركة دولية 

يتم تر�سيحها �سمن القائمة املخت�سرة.

من�صة مبتكرة
املدير  ب������دري،  ه���ال���ة  ق���ال���ت  ال�������س���دد،  ه����ذا  ويف 
“نحر�ض  وال���ف���ن���ون:  ال��ث��ق��اف��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ع���ام 
الثقايف  ال��ق��ط��اع  على  م��وؤمت��ن��ة  حكومية  كهيئة 
مبتكرة  و�سائل  اإي��ج��اد  على  دب��ي  يف  والإب���داع���ي 
لتوثيق مكونات تراثنا الإماراتي الغني و�سونها 
والحتفاء بها، خ�سو�ساً اأن الو�سول اإىل الرتاث 
الثقايف ُيعَتر اأمراً جوهرياً يف تنمية املجتمعات؛ 
وال�سعور  بهويتها  الإح�سا�ض  لديها  ينمي  وه��و 
با�ستمراريتها، ويعزز من احرتام التنوع الثقايف 
والقدرة الإبداعية الب�سرية، بح�سب ما تنادي به 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  منظمة الأمم 
من  ال��ع��دي��د  ح��ال��ي��اً  الهيئة  ت��دي��ر  )اليون�سكو(. 
واملواقع  امل��ت��اح��ف  م�ستملة  الثقافية،  الأ���س��ول 
ال���رتاث���ي���ة وامل��ك��ت��ب��ات ال���ع���ام���ة، وان�����س��ج��ام��اً مع 
الثقايف  برتاثنا  الحتفاء  يف  الثقافية  ر�سالتنا 

املادي وغري املادي، اإل اأننا يف الوقت ذاته ن�سعى للبحث عن اأ�ساليب ع�سرية 
لتقدمي املادة الثقافية بطرق ت�ساعد يف دميومتها عر الأجيال والحتفاء 
بها دولياً ».واأ�سافت بدري: “تاأتي م�ساركة “دبي للثقافة” يف هذا احلدث 
مع  متاماً  من�سجمة  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  م�ستوى  على  الأب��رز  التقني 
بّد من  الراهن، ول  تواأمان مييزان ع�سرنا  والإب��داع  البتكار  باأن  اإميانها 
الهيئة  التزام  من  ج��زءاً  ت�سكل  كما  والفنون.  الثقافة  قطاع  يف  توافرهما 
مبتكرة  من�سة  اإت��اح��ة  اإىل  و�سعيها  الذكية”،  دب��ي  “مدينة  م��ب��ادرة  بدعم 
وي�سعدنا  املبدعني.  الأعمال  ورواد  والإبداعية  الثقافية  ال�سناعات  لدعم 
تقدمي فر�سة اأمام ال�سركات النا�سئة يف  “حتدي البتكار الإبداعي”  عر 
هذا املجال لعر�ض ابتكاراتها اأمام جمهور عاملي وامل�ساركة يف تعزيز التقدم 
املعريف الثقايف. كما �ستكون الفر�سة متاحة اأي�ساً ل�ستك�ساف كيفية تطبيق 

احللول امل�ساركة وال�ستفادة منها على امل�ستويني املحلي والإقليمي«. 

يون�صكو
وي�سنف الرتاث الثقايف ح�سب اليون�سكو اىل تراث ثقايف مادي وتراث ثقايف 
والتاريخية  الدينية  وامل��ب��اين والأم��اك��ن  الآث���ار  امل���ادي  م���ادي. وي�سمل  غ��ري 
والتحف من من�ساآت ذات �سات دينية كاملعابد واملقابر وامل�ساجد واجلوامع، 
ومبان حربية ومدنية مثل احل�سون والق�سور والقاع، وال�سدود والأبراج 
والأ�سوار التاريخية. اأما الرتاث الثقايف غري املادي، في�سمل تقاليد اأو اأ�ساليب 
التعبري احلية املوروثة من اأ�سافنا والتي �ستنقل اإىل اأحفادنا، مثل التعابري 
اأو  الأداء، واملمار�سات الجتماعية، واملنا�سبات الحتفالية،  ال�سفهية، وفنون 

املعارف واملهارات املرتبطة باإنتاج ال�سناعات احلرفية التقليدية.

مكتبة حممد بن را�سد ت�ست�سيف فعالية »روح املكان« احتفاًء بيوم املراأة االإماراتية

ا�صتعدادًا مل�صاركتها يف “ جيتك�س جلوبال 2022«

دبي للثقافة تدعو رواد االأعمال االإبداعية حمليًا وعامليًا للم�ساركة يف »حتدي االبتكار االإبداعي«
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فــن �أجــنبــي

27
بني احلب والزواج

 ظاهرة االنف�سال ت�سرب جنوم هوليوود .. اآخرهم �سيلف�سرت �ستالون
جاي�صون موموا وليزا بونيت

الثنائي  ك�سف  يناير،  �سهر  يف  وحت��دي��داً  ال��ع��ام  ب��داي��ة  يف 
م�سرتك  بيان  يف  بونيت  ليزا  زوج��ت��ه  و  م��وم��وا  جاي�سون 
ن�سره موقع جا�ست جريد عن انف�سالهما، وذلك بعد 16 
عاًما من احلب والرتباط، حيث بداأت عاقتهما يف عام 
ابنة   - طفلني  واجنبا   ،2017 عام  يف  وتزوجا   2005
ابنه  لليزا  بينما  ع��اًم��ا،   13 وول��ف  ناكوا   ، 14عاًما  ل��ول 

تدعي زوي كرافيتز من  زوجها ال�سابق ليني كرافيتز.

 كاين وي�صت وجوليا فوك�س
اإنف�سالها  فوك�ض  جوليا  املمثلة  اأك���دت  ف��راي��ر،  �سهر  يف 
عن مغني الراب الأمريكى كاين وي�ست، و�سط حماولته 
وكيل  اأك��د  حيث  كارد�سيان،  كيم  ال�سابقة  لزوجته  للعودة 
اأعمال جوليا فوك�ض انف�سالها عن كاين عر �سبكة فوك�ض 
ومتعاونني،  �سديقني  وك��اين  جوليا  :"تظل  قائا  نيوز 

لكنهما مل يعودا معا".

 كروز بيكهام وبلي�س ت�صامبان
يف �سهر مار�ض، ك�سفت �سحيفة "ديلى ميل" الريطانية 
ت�سامبان،  بلي�ض  �سديقته  عن  بيكهام  ك��روز  انف�سال  عن 

ال�سابقة روزم��اري فريج�سون، وكان الثنان  ابنة عار�سة 
اأ�سبحت  والتي  �سهًرا،   18 ا�ستمرت  بعاقة  ا�ستمتعا  قد 
علنية يف ال�سيف املا�سي عندما مت ت�سويرهما جنًبا اإىل 

جنب يف مهرجان القراءة.

 كيندال جيرن وديفني بوكر
الأزياء  اأك��دت م�سادر مقربة من عار�سة  يونيو،  �سهر  يف 
عن  انف�سلت  اإنها  جيرن  كيندال  الواقع  تلفزيون  وجنمة 
حبيبها لعب كرة ال�سلة املحرتف ديفني بوكر بعد عاقة 
ا�ستمرت لعامني على الرغم من اأن اخر ظهور علنى لهما 
ك��ان م��وج��ودا فى  اأن ديفني  اذ  مل يكن م��ن ف��رتة طويلة 
ترافي�ض  على  كاردا�سيان  كورتني  حبيبته  �سقيقة  زف��اف 
للم�ساركة  امل��دع��وي��ن  م��ع  اإي��ط��ال��ي��ا  اإىل  �سافر  كما  ب��ارك��ر 

بالحتفالت.

 �صاكريا وبيكيه
ال��ن��ج��م الإ���س��ب��اين ج����ريارد بيكيه  اأع��ل��ن  ي��ون��ي��و،  يف �سهر 
مدافع نادى بر�سلونة وزوجته املغنية الكولومبية �ساكريا 
انف�سالهما ب�سكل ر�سمي ، يف بيان م�سرتك، وقال جريارد 
اأننا  على  للتاأكيد  "ناأ�سف  خمت�سر،  ب��ي��ان  ف��ى  و���س��اك��ريا 

ننف�سل، من اأجل اأطفالنا الذين هم على راأ�ض اأولوياتنا، 
نطلب احرتام اخل�سو�سية، �سكًرا لتفهمكم".

كيم كاردا�صيان وبيت ديفيد�صون
عن  ميل  دي��ل��ي  م��وق��ع  ك�سف  امل��ا���س��ي،  اأغ�سط�ض  �سهر  يف 
انف�سال كيم كاردا�سيان وبيت ديفيد�سون بعد 9  اأ�سهر من 
املواعدة، مو�سًحا اأن النف�سال لن يوؤثر على �سداقتهما، 
اأ�سدقاء فقط، وذلك ب�سبب ت�سارب  اأن يكونا  حيث قررا 

مواعيدهم وان�سغال كل واحد منهم بعمله.

 �صيلف�صرت �صتالون  وجينيفر فالفني
انف�سال  هو  احل��ايل  وقتنا  حتى  النف�سالت  ه��ذه  واآخ��ر 

النجم �سيلف�سرت �ستالون عن زوجته،
 حيث ك�سف موقع جا�ست جريد عن انف�سال جنم هوليوود 

�سيلف�سرت �ستالون عن زوجته جينيفر فافني،
عاًما   76 العمر  البالغ من  �ستالون  ب��اأن  التقرير  واأف��اد   
وال��ع��ار���س��ة ال�����س��اب��ق��ة ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر 54 ع���ام���اً يف 
طريقهما للطاق، حيث تقدمت جينيفر بطلب الطاق 
بيت�ض  ب��امل  مقاطعة  يف  اأغ�سط�ض   19 يف  �سيلف�سرت  من 

بولية فلوريدا.

بعد جمموعة من  وذل��ك  ع��زرا ميلر �سمته  ال�ساب  ك�سراملمثل  
وقررتقدمي  املا�سية،  ال��ف��رتة  يف  ل��ه  وجهت  التي  الق�سايا 

املا�سية،  ال��ف��رتة  بها  ق��ام  التي  ت�سرفاته  الأع��ت��ذارع��ن 
نف�سى  ع���اج  ع��ل��ى  للح�سول  ي�سعى  اأن����ه  م���وؤك���دا 
على  ن�سر  ال��ذى  للتقرير  وفقا  حلالته،  منا�سب 

." theguardian " موقع
و�سرح ميلر قائا:

اأدرك الآن  اأزم��ة �سديدة،  ب�  اأن م��ررت موؤخًرا  "بعد   
اأنني اأعاين من م�سكات �سحية عقلية معقدة وبداأت 

اأزع��ج��ت من  اأع��ت��ذر للجميع لأن��ن��ي  اأن  ال��ع��اج، واأري����د 
�سلوكي ال�سابق، واأنا ملتزم بالقيام بالعمل الازم للعودة 

اإىل مرحلة �سحية اآمنة ومثمرة يف حياتي".
" The Flash" ع��زرا ميلر  اأن اتهم ممثل  وذل��ك بعد 

ب�سرقة  زجاجات كحول من اأحد املنازل يف مايو املا�سى من 
وفًقا  وذل��ك  خ��ارج��ه،  اأ�سحابه  ك��ان  بينما  فريمونت  يف  منزل 

ل�سلطة اإنفاذ القانون بالولية.
وج���دت ���س��رط��ة ولي���ة ف��ريم��ون��ت �سبًبا حم��ت��م��ًا لت��ه��ام املمثل 

�ستامفورد،  مدينة  يف  ماأهول  غري  م�سكن  على  �سطو  بجناية 
وفًقا لبيان �سحفي �سادر عن ال�سرطة، وفقا للتقرير 

."CNN" الذى ن�سر على موقع
نبهت  اأن  ب���ع���د  اإن������ه  ال���ب���ي���ان  وق������ال 

�سطو  عملية  باحتمال  ال�سرطة 
اكت�سفت  امل��ا���س��ى،  م��اي��و   1 يف 

زجاجات  ع��دة  اأن  ال�سرطة 
كحول ق��د مت اأخ��ذه��ا من 

الن�سرة  وذك���رت  امل��ن��زل، 
املراقبة  ل��ق��ط��ات  اأن 

اأعطت  وال���ب���ي���ان���ات 
�سببا  ال���������س����رط����ة 
لتوجيه  حم��ت��م��ا 
ميلر،  اإىل  الت��ه��ام 
تذكر  مل  ل���ك���ن���ه���ا 

تفا�سيل.

عزرا ميلر يعتذر عن ت�سرفاته املزعجة 
ويبداأ العالج النف�سي املنا�سب حلالته

جونا هيل عا�ض 20 عاًما من القلق ب�سبب 
اجلوالت الرتويجية الأعماله

االهتمام  من  بالكثري  امل�صاهري  حياة  حتظى 
لدى  ف�صول  م��ن  لها  مل��ا  االإع��الم��ى  وال��رتك��ز 
اخلا�صة  ال�صخ�صية  احلياة  عن  املتابعني 
بالنجوم الذين يحبون متابعاتهم، وفى هذا 
العام وفى خالل مرور 8 اأ�صهر �صهدت ظاهر 
النجوم  بني  هوليوود  يف  بكرثة  االنف�صال 
العاملية �صواء كان من خالل احلب واالرتباط 
كان  �صنوات،  دام  الذى  ال��زواج  خالل  من  اأو 
اآخرهم �صيلف�صرت �صتالون وجينيفر فالفني.

العقلية  ���س��ح��ت��ه  ع����ن  ه���ي���ل  ج���ون���ا  حت�����دث 
على  ال���داخ���ل  م��ن  ن��ظ��رة  معجبيه  ليعطي 
جل�سة عاجه ال�سخ�سية يف فيلمه الوثائقي 

. .Stutz الأخري
القلق  ن��وب��ات  م��ع  معركته  على  هيل  انفتح 
التي دفعته اإىل قرار عدم الذهاب يف جولت 

ترويجية لأعماله.
الوثائقي يف  الفيلم  اإطاق  املقرر  بينما من 
مهرجان Fall Film Festival ، �ساغ 
جوناه هيل ال�سبب وراء قراره بعدم الرتويج 
الإعامية  العرو�ض  لفيلمه مبجموعة من 
التقليدية. يف ت�سريح ل� Deadline، قال 
لكت�ساف  الرحلة  ه��ذه  خ��ال  "من  املمثل، 
اأن��ن��ي ق�سيت ما  اأدرك����ت  ال��ف��ي��ل��م،  ال����ذات يف 
يقرب من 20 عاًما اأعاين من نوبات القلق 
و�سائل  يف  الظهور  ب�سبب  تفاقمت  وال��ت��ي   ،

الإعام واجلمهور ومواجهة الأحداث".
الفيلم  لأن  ل��ل��غ��اي��ة  مم���ن  "اأنا  واأ�����س����اف: 
مهرجان  يف  ال��ع��امل  يف  م��رة  لأول  �سُيعر�ض 
اأطيق  ه��ذا اخل��ري��ف، ول  م��رم��وق  �سينمائي 
جميع  يف  اجلماهري  م��ع  مل�ساركته  النتظار 
اأولئك  ي�ساعد  اأن  اأم���ل  على  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 

الذين يكافحون
لن  ذل���ك،  وم��ع   "، التو�سيح  يف  "وا�ستمر 
اأو  الفيلم،  لهذا  للرتويج  اخل���ارج  يف  ت��راين 
هذه  اأتخذ  بينما  القادمة،  اأف��ام��ي  من  اأي 
اخل���ط���وة امل��ه��م��ة حل��م��اي��ة ن��ف�����س��ي، لأن����ه اإذا 
ا بالذهاب اإىل هناك  جعلت نف�سي اأكر مر�سً
�سادق  ب�سكل  اأت�سرف  لن   ، لعمل  والرتويج 

مع نف�سي اأو مع الفيلم".
يو�سح هيل اأن الر�سالة من الفيلم الوثائقي 
ال�سحة  م�����س��اك��ل  ل��ت��ط��ب��ي��ع  ه���ي حم���اول���ت���ه 
 ، الفيلم  وم��ع  الر�سالة  وقال"بهذه  العقلية 
اآمل اأن اأجعل من الطبيعي اأن يتحدث النا�ض 
ويت�سرفوا وفًقا لهذه الأ�سياء. حتى يتمكنوا 
بالتح�سن  ال�سعور  نحو  خطوات  اتخاذ  من 
ق�ساياهم  حياتهم  يف  ال��ن��ا���ض  يفهم  وح��ت��ى 

ب�سكل اأكر و�سوًحا ".
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خالفا للمعتقد ال�سائد.. 
درا�سة جتد �سر البقاء نحيفا!

من  اأك��ر  الريا�سة  ميار�سون  ل  النحيفني  الأ�سخا�ض  اأن  درا���س��ة  وج��دت 
الآخرين - لكنهم ياأكلون اأقل.

طبيعي  ب�سكل  النحيفني  الأ�سخا�ض  اأن  طويلة  فرتة  منذ  العتقاد  و�ساد 
يتحركون اأكر حتى يتمكنوا من تناول ما يحلو لهم.

اأن العك�ض هو ال�سحيح - فهم يف الواقع ميار�سون  لكن الباحثني وج��دوا 
الريا�سة وياأكلون اأقل.

ودر�سوا النظم الغذائية وم�ستويات الطاقة ل� 150 �سخ�سا "نحيفا للغاية" 
وقارنوهم ب� 173 �سخ�سا من ذوي الوزن الطبيعي.

وخال الدرا�سة التي ا�ستمرت اأ�سبوعني، كان الأ�سخا�ض النحيفون ب�سكل 
طبيعي اأقل ن�ساطا بدنيا بن�سبة %23، واأم�سوا وقتا اأطول يف اجللو�ض اأو 

ال�ستلقاء. كما تناولوا طعاما اأقل بن�سبة 12%.
لكن، ُوِجد اأن لديهم عملية اأي�ض اأ�سرع اأثناء الراحة، ما قد ي�ساعدهم على 

حرق املزيد من ال�سعرات احلرارية اأثناء اخلمول عن ال�سخ�ض العادي.
وقال الروفي�سور جون �سبيكمان، الذي قاد الدرا�سة من جامعة اأبردين: 
يتحدث  عندما  الأحيان  من  كثري  يف  حقيقية.  كمفاجاأة  النتائج  "جاءت 
باإمكانهم  اإن  يقولون  فاإنهم  الفائقة،  النحافة  ذوي  الأف���راد  اإىل  النا�ض 
تناول ما يريدون. لكن عملنا اأظهر اأن ما ياأكلونه يف الواقع اأقل بكثري من 

.")BMI( الأ�سخا�ض يف نطاق موؤ�سر كتلة اجل�سم الطبيعي
 ،Cell Metabolism جم��ل��ة  يف  ُن�����س��رت  ال��ت��ي  ال���درا����س���ة،  وج��ن��دت 

الأ�سخا�ض النحيفني ب�سكل طبيعي مبتو�سط   موؤ�سر كتلة اجل�سم 17.
الوزن،  اأنه نق�ض  18.5 على  وُي�سنف موؤ�سر كتلة اجل�سم الذي يقل عن 
مع  طبيعي،  ب�سكل  بالنحافة  يتمتعون  الدرا�سة  يف  الأ�سخا�ض  اأن  ويبدو 
املر�ض  ب�سبب  ال��وزن  اتباعهم نظاما غذائيا، ومل يفقدوا  التاأكد من عدم 

ومل يكن لديهم ا�سطراب يف الأكل.
واملثري للده�سة اأن هوؤلء الأ�سخا�ض النحفاء ب�سكل طبيعي يق�سون 96% 

من وقتهم يف اجللو�ض اأو القيام بن�ساط بدين خفيف فقط.
الطبيعي،  ال���وزن  ذوي  الأ�سخا�ض  م��ن  بكثري  اأق��ل  ياأكلون  اأن��ه��م  ب��دا  لكن 
25 - عتبة زي��ادة الوزن  اأق��ل من  والذين كان موؤ�سر كتلة اجل�سم لديهم 
ب�سكل  يتناولونها  التي  احلرارية  ال�سعرات  وح�سبت   .21.5 من  واأعلى   -
مبا�سر بناء على مقدار الطاقة التي اأحرقوها. وكذلك اإنفاق النا�ض على 
نظائر  على  يحتوي  امل��اء  من  يوميا  م�سروبا  اإعطائهم  خال  من  الطاقة 

ثقيلة من الهيدروجني والأك�سجني.
بناء  التخل�ض منها يف اجل�سم مبعدل خمتلف  يتم  البول لأن��ه  وتقا�ض يف 
ثاين  اإىل  ويتحول  ال�سخ�ض  يحرقها  التي  احل��راري��ة  ال�سعرات  ع��دد  على 

اأك�سيد الكربون.
وبا�ستخدام اإنفاق الطاقة هذا، الذي قي�ض مقابل الن�ساط البدين، يقرتح 
اأن  يجب  ال��درا���س��ة  يف  طبيعي  ب�سكل  النحيفني  الأ�سخا�ض  اأن  الباحثون 
يكونوا تناولوا ما معدله %12 اأقل من الأ�سخا�ض ذوي الوزن الطبيعي.

لكنهم كانوا حمظوظني اأي�سا يف اإظهار اأنهم يحرقون املزيد من الطاقة 
ذوي  الأ�سخا�ض  من  اأ�سرع  اأي�ض  عملية  ولديهم  بب�ساطة،  اجللو�ض  اأثناء 

الوزن الطبيعي.
ويف الواقع، كان معدل الأي�ض لديهم اأعلى بن�سبة %22 من املتوقع بناء 

على م�ستويات الدهون يف اجل�سم.

االأخطل؟ باأبو  ُيعرف  الذي  احليوان  • ما 
- البغل.

اأطل�س؟ كلمة  اأ�صل  • ما 
- يوناين.

للبرتول؟ امل�صدرة  الدول  منظمة  اإ�صم  • ما 
- اأوبك.

م�صر؟ يف  بناءه  مت  جامع  اأول  • ما 
- جامع عمرو بن العا�ض.

امل�صاحة؟ يف  العامل  دولة  اأ�صغر  هي  • ما 
- الفاتيكان.

�سطحه. معظم  تغطي  اجلبال  و  جوي  غاف  للقمر  • لي�ض 
. حديقة   35 هو  النادرة  الأ�سجار  من  عدد  على  حتتوي  التي  و  فرن�سا  يف  املوجودة  احلدائق  • عدد 

الآلت  هذه  ت�سبب  و  اآلة  مليون   70 املتحدة  الوليات  يف  احل�سائ�ض  لق�ض  ت�ستخدم  التي  الآلت  • عدد 
تلوث للبيئة يعادل ما ت�سببه 30 مليون �سيارة .

• اأقدم �سجادة يف العامل م�سنوعة من الوبر و ال�سوف باللونني الأحمر و الأبي�ض اكت�سفت عام 1947م 
ويعود تاريخها اإىل القرن اخلام�ض قبل املياد و توجد حالياً يف مدينة )ليننجراد(.

. اإمراطوري  اليابان  يف  احلكم  • نظام 
بالدرامي  امللقب  عامر  بن  ربيعة  ال�ساعر  نظمه  ال�سعر  من  بيت  �سكل  يف  كان  التاريخ  يف  اإعان  اأول  • اإن 
منه  اأح��د  ي�سرتيها  فلم  ال�سوداء  ع��دا  يبيعها  التي  اخل��م��ارات  كل  نفاذ  ي�سكو  التجار  اأح��د  اإليه  ح�سر  فقد 
.. فنظم ال�ساعر ق�سيدة و اأر�سلها لأحد ال�سعراء ليتغنى بها .. و كتب يف مطلعها :� قل للمليحة يف اخلمار 
اأ�سود  انت�سرت هذه الق�سيدة مل تبقى واح��دة مل ت�سرت خمار  ،،، وملا   . .. م��اذا فعلت بنا�سك متعبد  الأ�سود 

فنفذت كل اخلمارات لدى التاجر بل اأنه باعها ب�سعر مرتفع ....
. الأر�ض  على  اجلاذبية  �سد�ض  ت�ساوي  القمر  على  • اجلاذبية 

الل�ص الغبي 
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ع�صري الربتقال 
على  ع��دي��دة  �سحية  تو�سيات  حت��ث 
الطبيعي  ال��رت��ق��ال  ع�����س��ري  ت��ن��اول 
ذلك  يف  ال�سبب  وي��رج��ع  ال�سباح،  يف 
م�سادات  يوّلد  الع�سري  ه��ذا  اأن  اإىل 
الإفطار  على  تناوله  عند  لاأك�سدة 
اأكر 10 مرات من تناوله يف اأوقات 
اأخ����رى م��ن ال��ي��وم. اإىل ج��ان��ب ذلك 
ه��ن��اك ف��وائ��د مم��ي��زة ل��ه��ذا الع�سري 
اإليك  ل�����س��ح��ت��ك،  الأف�������س���ل  جت��ع��ل��ه 
الرتقال  ع�����س��ري  ت���ن���اول  اأه���م���ه���ا: 
بانتظام يحمي من ال�سكري، وي�ساعد 

على الوقاية من ت�سّلب ال�سرايني، ويخف�ض الكول�سرتول الزائد و�سغط 
الدم املرتفع

ع�سري الرتقال غني بفيتامني �سي الذي يقوم بعدة اأدوار يف اجل�سم: من 
جهاز املناعة، اإىل اإنتاج الكولجني، اإىل حماربة اللتهابات واجلذور احلّرة 
تناول  ب��اأن  طبية  تقارير  وتفيد  القلب.  حماية  اإىل  ال�سيخوخة،  وعوامل 
ال�سكري،  مثل  اللتهابية  الأمرا�ض  من  يحمي  بانتظام  الرتقال  ع�سري 
اأنه و�سيلة وقائية  اإىل جانب  ال�سرايني،  الوقاية من ت�سّلب  وي�ساعد على 
الدم  �سغط  وتنظيم  اجل�سم،  يف  ال��زائ��د  الكول�سرتول  خلف�ض  وعاجية 
املرتفع؛ اأي اأنه يحمي من جلطات الدم. من ناحية اأخرى، اإذا كنت ل حتبني 
األياف ع�سري الرتقال الطبيعي ميكنك ا�ستبعادها، فقد اأظهرت درا�سات 
اأن ا�ستبعاد الألياف ل يقلل من فوائد ع�سري الرتقال، ول ينتق�ض من 
كمية م�سادات الأك�سدة التي يحتويها، ويقت�سر التاأثري على عدم ا�ستفادة 

القولون من الألياف لتح�سني الإخراج.

مبلغا  رائعة  احل�سيلة  كانت  فقد  كثريا  ا�ساريره  وانب�سطت  ثمنه  وغلى  ما خف حمله  الل�ض من جمع  انتهي 
املكان وقال يف نف�سه مل يولد بعد  كبريا جدا مل يكن يتوقعه و�سعه يف لفافة وحمله كوليده وا�سرع مبغادرة 
من ي�ستطيع ان ي�سرتد هذا املال مني ،عاد كما دخل ول اثر تركه خلفه لنه بب�ساطة قد اعتاد على ذلك ،ويف 
الطريق قرر ان ياأخذ اجازة طويلة رمبا عدة �سهور حتى ي�ستمتع بهذا املبلغ ،افكار كثرية راودته قبل ان يلمح 
�سباك �سغري ترك مفتوحا يف احدي الفلل الفاخرة وقال انا واثق من ان هذا البيت عامر مبا لذ وطاب من ذهب 
وجموهرات ونقود ..ل باأ�ض يف غنيمة اخري فاملنطقة هادئة ول يوجد قمر ول حتي �سوء وبخفة ويف حلظات 
كان هناك ..جتول يف البيت كله ومل يجد احد بل ومل يجد ما ي�سرقه فكلها اثاثات �سخمة وفجاأة �سمع �سرير 
باب يفتح وا�سوات تعلو فخاف وارتبك وا�سرع باجتاه ال�سباك وغادر البيت يف احلال واطلق �ساقيه للريح واىل 
اقرب تاك�سي قفز عائدا اليى بيته اما يف البيت الفاخر فكان هناك �سقيقتان دخلتا ترتبان حقيبتيهما يف حزن 
وهدوء فهذا هو اخر يوم لهما يف تلك املدينة انهما راحلتان عائدتان ايل امهما يف بلد اخر فزوجة ابيهما قررت 
ذلك وكان لها ما ارادت ولكن ل يهم فالعودة ايل ح�سن الم اهم من كل اموال الدنيا . وهناك عند ال�سباك 
و�سعت �سورة جميلة لهما مع والدهما قررا اخذه .. ولكن ماهذا، �سرخت نادية كم انت رائع يا والدي اعرف 
انك حتبنا كثريا انظري يا �سعاد ترك لنا والدنا بجوار ال�سورة هدية جميلة انظري مبلغ كبري من املال يكفي 
لنحقق به احاما كثرية، ميكننا ان نبداأ به مع امي م�سروعا �سغريا ي�سرتنا العمر كله، كم انت رائع يا ابي .. 
و�سعت املال يف حقيبتها و�سمته اإىل �سدرها وكاأنها ت�سم اباها وحملتا احلقائب وخرجتا يف هدوء يف طريقهما 
للمطار وهن يف �سعادة كبرية.. ا�ستمرت معهما حتى و�ستا اإىل ح�سن امهما ويف البيت كانت فرحة ثاثتهن 
تكفي العامل با�سره . اما الل�ض امل�سكني فلم ينتبه اإىل فقدانه للفافته ال يف البيت وقال اه� النقود لقد ن�سيتها.. 
ن�سيتها، رمبا بجوار ال�سباك يا للحظ ال�سئ ، وا�سرع بالعودة مرة اخرى فوجد ال�سباك ما زال مفتوحا..ا�سرع 
وقفز اليه وبحث يف كل الغرف وعندما هم بفتح الباب ليبحث يف اماكن اخرى وجد امامه ربة املنزل التي كانت 

�سرخاتها مثل ناقو�ض خطر جتمع على اثرها كل من يف البيت وانتهى يومه التعي�ض يف ايدي ال�سرطة.

اأعلنت الدكتورة ناتاليا غريبينكينا، اأخ�سائية التغذية 
التي  اليومية  اجل��رع��ة  اأن  الطبيعي،  وال��ع��اج 
 3 هي   B6 فيتامني  من  اجل�سم  يحتاجها 

ملليغرام.
وت�����س��ري الأخ�����س��ائ��ي��ة يف م��ق��اب��ل��ة مع 
اأن  اإىل  "اإزفي�ستيا"،  ���س��ح��ي��ف��ة 
اجليد  امل��������زاج  ه����رم����ون  ن�������س���اط 
ج�سم  يف  -ال���������س����ي����وروت����ون����ني، 
الإن�سان يعتمد على عدة عوامل 
فيتامني  م�����س��ت��وى  ���س��م��ن��ه��ا  م���ن 

.B6
واأظهرت نتائج درا�سات علمية، اأن ا�ستخدام هذا الفيتامني 
تزداد  املغني�سيوم،  مع  ولكن  فعال،  لي�ض  العاج  يف  لوحده 
من  يعانون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ض  ع��اج  يف  وخا�سة  فعاليته 

اإجهاد �سديد.
للمغني�سيوم مع  التكميلي  التاأثري  اأن  "اأثبت علميا  وتقول، 
الإجهاد  م�ستوى  يخف�ض   B6 فيتامني  من  عالية  جرعة 
الدرا�سات  اأظهرت  وق��د  اجل�سم.  حالة  يف  �سلبا  يوؤثر  ال��ذي 
املكر�سة لتحديد جرعة هذا الفيتامني، اأن اجلرعة اليومية 

املثالية الآمنة هي 3 ملغ".

 B6 طبيبة حتدد جرعة فيتامني
اليومية االآمنة

املمثلة رو�صيو مونوز مورالي�س خالل جل�صة ت�صوير على ال�صاطئ ، يف البندقية قبل حفل افتتاح الدورة 79 
ملهرجان البندقية ال�صينمائي الدويل.    )رويرتز(


