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الأطعمة فائقة الت�صنيع تزيد 
خطر الإ�صابة بالتدهور املعريف

من  املئة  يف   20 على  يزيد  ما  تناول  اأن  اإىل  درا���س��ة جديدة  خل�ست 
املعاجلة  فائقة  الأطعمة  م��ن  اليومية  احل��راري��ة  ال�سعرات  اإج��م��ايل 

ي�سع ال�سخ�ص على طريق الإ�سابة بالتدهور املعريف.
ونعرف جميعا اأن الأطعمة الفائقة املعاجلة، التي ل حتتاج اأي جهد 

لإعدادها متهيدا لأكلها، ت�سّهل حياتنا وتخت�سر علينا وقتا كثريا.
وت�سم الأطعمة الفائقة املعاجلة الوجبات املعدة م�سبقا مثل احل�ساء 

والبيتزا املجمدة وامل�سروبات الغازية والب�سكويت وغريها.
من  �سناعية  مركبات  اأنها  على  الت�سنيع  الفائقة  الأطعمة  وتعرف 
املواد الغذائية التي حتتوي على ال�سكر والدهون والن�سا والربوتينات 

املعزولة، وحتتوي على مواد النكهة وامل�ستحلبات و�سبغات الألوان.
لكن هذه الأطعمة لي�ست جيدة ل�سحتنا، بح�سب درا�سة جديدة نقلت 

تفا�سيلها �سبكة "�سي اإن اإن" الأمريكية، الأربعاء.
خطر  زي��ادة  يف  الأطعمة  هذه  دور  اإىل  اأ�سارت  �سابقة  درا�سات  وكانت 

الإ�سابة ب�ال�سمنة واأمرا�ص القلب وال�سكري، وحتى تق�سري العمر.
الأطعمة  ت��ن��اول  يف  الإف����راط  اأن  اإىل  حديثة  درا���س��ة  خل�ست  والآن، 
ذلك  يف  مبا  ع��ام،  ب�سكل  املعريف  التدهور  يف  ي�ساهم  املعاجلة  الفائقة 

مناطق يف الدماغ امل�سوؤولة عن املهام التنفيذية.
والتدهور املعريف ي�سمل حالة عامة ت�سيب الدماغ بحيث توؤثر على 
القدرات املعرفية مثل الذاكرة والوعي وتراجع مهارات التفكري ب�سكل 
كبري.  وقالت الدرا�سة اإن الرجال والن�ساء الذين يتناولون هذا النوع 
28 يف املئة من املعدل  اأ�سرع بن�سبة  من الأطعمة كان لديهم معدل 
العاملي للتدهور املعريف، ومعدل اأ�سرع بن�سبة 25 يف املئة يف انخفا�ص 
الوظائف التنفيذية، مقارنة مع الأ�سخا�ص الذين تناولوا كمية اأقل 

من الأطعمة امل�سنعة.

يف هذه احلالة.. ت�صاقط ال�صعر ي�صتدعي ا�صت�صارة الطبيب
قالت بوابة اجلمال "هاوت.دي" اإن ت�ساقط ال�سعر يعد جزء من دورة 
الطبيب يف حال  ا�ست�سارة  ي�ستدعي  اأنه  اإىل  الطبيعية، م�سرية  منوه 

فقدان اأكرث من 100 خ�سلة يومياً على مدار فرتة طويلة.
اإىل  حينئذ  ي�سري  قد  ال�سعر  ت�ساقط  اأن  الأملانية  البوابة  واأو�سحت 
اأحد  اأو  احلديد  كنق�ص  التغذية  �سوء  مثل  الأمرا�ص  باأحد  الإ�سابة 

اأمرا�ص الغدة الدرقية اأو متالزمة تكي�ص املباي�ص لدى الن�ساء.
ك��م��ا ق��د ي��ك��ون ت�����س��اق��ط ال�����س��ع��ر اأث�����راً ج��ان��ب��ي��اً لبع�ص الأدوي�����ة مثل 
م�سادات الكتئاب وحا�سرات بيتا واأدوية ارتفاع الكولي�سرتول واأدوية 
ال�سرطان. ويتم عالج ت�ساقط ال�سعر تبعاً لل�سبب، الذي يقوم الطبيب 
التغذية  خالل  من  ال�سعر  منو  حتفيز  ميكن  باأنه  علماً  بت�سخي�سه، 
ال�سحية الغنية باملعادن والفيتامينات، ل �سيما فيتامني H املعروف 
�سفار  يف  الغذائية  م�سادره  تتمثل  وال��ذي  "البيوتني"،  با�سم  اأي�ساً 

البي�ص وكبد الأبقار ورقائق ال�سوفان واجلوز واحلبوب الكاملة.

اأغلى الأفالم الأمريكية يف ورطة كبرية
قررت �سركة اأمريكية �سحب فيلم رغم اأنه كلف ع�سرات املاليني من 
ال�سينما  ال���دولرات، واعترب من بني الأف��الم الأك��رث كلفة يف تاريخ 

الأمريكية، بعدما نال نتائج �سلبية يف الختبارات الأولية.
الأربعاء  اأم�ص  الربيطانية  نيوز"  "�سكاي  �سبكة  ذك��رت  ما  وبح�سب 
فاإن �سركة وارنر برذرز قررت عدم امل�سي قدما يف عر�ص فيلم "بات 

غريل" )البنت الوطواطة(،  الذي يتمحور حول بطلة خارقة.
وجاءت هذه اخلطوة رغم اأن تكلفة الفيلم الإنتاجية ت�سل اإىل قرابة 
100 مليون دولر بح�سب بع�ص التقديرات، مما يجعله واحدا من 
ق��رار �سحب  واأت��ى  الأمريكية.  ال�سينما  تاريخ  الأف��الم كلفة يف  اأك��رث 

الفيلم يف مرحلة ما بعد الإنتاج.
 )HBO Max( وكان من املقرر اأن يظهر الفيلم على خدمة البث
يف خريف العام اجلاري، بينما كانت حتدثت تقارير يف اأبريل املا�سي 

عن اأن ال�سركة املنتجة تريد عر�سه يف دور ال�سينما.
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احلروق ال�صم�صية 
ت�صيب ال�صفاه اأي�صًا

اأفادت جملة املعنية بال�سحة واجلمال Brigitte باأن احلروق ال�سم�سية 
ت�سيب ال�سفاه اأي�ساً، معللة ذلك باأن ال�سفاه تعد ح�سا�سة ونحيفة بف�سل 
افتقارها للدهون، ف�ساًل عن اأنها ل حتتوي على مادة "امليالنني" امل�سوؤولة 

عن ال�ُسمرة.
واأو�سحت املجلة اأن احلروق ال�سم�سية ت�سيب ال�سفاه عند التعر�ص لأ�سعة 
ال�سم�ص املبا�سرة لفرتة طويلة دون حماية، م�سرية اإىل اأن اأعرا�ص الإ�سابة 
بحروق �سم�سية تتمثل يف احمرار وجفاف وتورم ال�سفاه وال�سعور بوخز بها 
 36 اإىل   24 ب��اأن هذه الأعرا�ص تظهر بعد م��رور  وظهور بثور بها، علماً 

�ساعة من التعر�ص املفرط لأ�سعة ال�سم�ص.
الو�سفات  بع�ص  خالل  من  الب�سيطة  ال�سم�سية  احل��روق  مواجهة  وميكن 
املنزلية الب�سيطة مثل ما�سك الع�سل اأو ما�سك اللنب املخرث اأو قطع اخليار 

املثلجة اأو كي�ص ال�ساي الأ�سود املثلج، مع �سرب ال�سوائل بكرثة.
امل�سكنات،  ت��ن��اول  حينئذ  فيمكن  ���س��دي��دة،  ال�سم�سية  احل���روق  ك��ان��ت  واإذا 
اإذا  اأما  الإيبوبروفني.  اأو  ال�سالي�سيليك  اأ�سيتيل  على حم�ص  التي حتتوي 
اأمل وحمى، فيجب حينئذ ا�ست�سارة الطبيب ملنع حدوث ندبات  كان هناك 

حمتملة.
حتتوي  عناية  م�ستح�سرات  بوا�سطة  بال�سفاه  العناية  اأي�ساً  املهم  وم��ن 
اأو اليوريا، يف حني ينبغي البتعاد عن  البانثينول  على مواد مرطبة مثل 
م�ستح�سرات العناية الغنية بالدهون، نظراً لأن الدهون ت�سد امل�سام وتوؤدي 
البتعاد عن م�ستح�سرات  اأي�ساً  ينبغي  كما  احل��راري،  التكد�ص  زي��ادة  اإىل 

العناية املحتوية على زيوت معدنية.

نقل 112 امراأة اىل 
امل�صفى اإثر ت�صرب غاز

112 ام����راأة ه��ن��دي��ة ع��ل��ى الأقل  ُن��ق��ل��ت 
اإىل امل�ست�سفى بعد ت�سرب غاز يف م�سنع 
لالألب�سة يف جنوب الهند، على ما ذكرت 
من  العامالت  عانت  الأرب��ع��اء.  ال�سرطة 
منطقة  يف  م�سنع  يف  وال��ق��يء  ال��غ��ث��ي��ان 
برادي�ص  اأن�����درا  ب��ولي��ة  اأت�����س��ي��وت��اب��ورام 

اجلنوبية يف ليل الثالثاء اإىل الأربعاء.
وذكرت ال�سرطة لوكالة فران�ص بر�ص اأن 
اأي  ت�سجل  ومل  م�ستقر،  الن�سوة  "و�سع 
حالة وفاة، ومت فتح حتقيق يف احلادث". 
وقعت حادثة مماثلة يف حزيران-يونيو، 
يف ن��ف�����ص امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث ف���ق���دت 200 
ام����راأة وع��ي��ه��ا ب��ع��د ت�����س��رب غ���از، بح�سب 
 ،  2020 ع��ام  ت��ي يف". يف  "اإن دي  قناة 
لقي خم�سة اأ�سخا�ص على الأقل حتفهم 
ومت نقل املئات اإىل امل�ست�سفى بعد ت�سرب 
غاز يف م�سنع كيماويات يف في�ساكاباتنام، 
وهي مدينة �ساحلية �سناعية يف الولية 
طنا   40 ت�����س��رب   ،1984 يف  ن��ف�����س��ه��ا. 
احل�سرات  ملبيدات  م�سنع  من  الغاز  من 
يف ب��وب��ال )و���س��ط( م��ا اأ���س��ف��ر ع��ن مقتل 
املقيمني  3500 �سخ�ص غالبيتهم من 
يف مدن �سفيح يف حميط املن�ساأة، يف اأحد 

اأ�سواأ احلوادث ال�سناعية يف التاريخ.

التدخني.. ملاذا ي�صبب 
التبغ الإدمان؟ �ص 23

ما الذي يجعل ال�سخ�ص اأع�سر؟
على  امل��رء  اعتماد  يف  الأ���س��ل  تو�سيح  الن  حتى  يتم  مل 
ا���س��ت��خ��دام ي��د واح����دة اأك���رث م��ن الخ����رى، اأي ميله اإىل 
الأخرى،  اأك��رث من  واح��دة ب�سورة طبيعية  ا�ستخدام يد 
مثال،  ال��ك��رة  رم��ي  اأو  الكتابة  مثل  باأن�سطة  القيام  عند 
"اجلانبية"، حيث  ب���  ُي��ع��رف  مل��ا  م��ث��ال  اإن���ه  ك��ام��ل.  ب�سكل 
يتحكم ن�سف املخ الأمين يف اجلانب الأي�سر من اجل�سم 

والعك�ص �سحيح.
الي�سرى  اليد  ت�سبح  اأن  يف  ع��وام��ل  ع��دة  تت�سبب  ورمب��ا 
اأن ي��ك��ون الطفل  ل��ل��م��رء ه��ي امل�����س��ي��ط��رة. وم���ن امل��رج��ح 
الذي لديه اأب اأو اأم اأو كليهما ممن يعتمدون على يدهم 
الي�سرى، هو نف�سه طفل "اأع�سر"، وهو الأمر الذي ي�سري 

اإىل وجود عن�سر وراثي يف المر.
بوخوم"  مب��دي��ن��ة  ال����رور  "جامعة  يف  ب��اح��ث��ون  وت��و���س��ل 
اأثناء  يحدث  معينة  ليد  امل��رء  ا�ستخدام  اأن  اإىل  اأملانيا  يف 
حمل  ف��رتة  م��ن  مبكر  وق��ت  ويف  ال�سوكي.  حبله  تكوين 
الم يف جنينها، وحتديداً يف الأ�سبوع الثالث ع�سر، تظهر 
اأو  الأمي���ن  الإب��ه��ام  �سباع  مل�ص  تف�سيال  بالفعل  الأج��ن��ة 

الأي�سر.

كيف ميكن للو�لدين �أن يعرفا �أي يد يعتمد عليها 
طفلهما؟ وما �لذي يجب �أن يتذكر�ه د�ئمًا؟

وق��ت مبكر من  بعينها يف  يد  الطفل على  اعتماد  يظهر 
العمر لدى بع�ص الأطفال، بينما يظل ذلك غري وا�سح 
اأن  الوقت. يجب  اأخ��رى لفرتة طويلة من  ل��دى ح��الت 
اإىل يد طفلهم امل�سيطرة، ولكن ل يجب  ينتبه الوالدان 

عليهم احلديث يف هذا ال�ساأن اأمام الطفل "حتى ل توؤثر 
على �سلوكه"، بح�سب ما تن�سح به املعاجلة النف�سية يوانا 
اأملانيا  ا�ست�ساري يف  اأول مركز  اأ�س�ست  التي  باربرا �ساتلر، 

لالأ�سخا�ص الُع�سر، وذلك يف عام 1985.
وتقول �ساتلر اإن ا�ستخدام الطفل ليد معينة يف حمل قلم 
اأن  بال�سرورة  لي�ص  املثال،  �سبيل  اأو ملعقة على  ر�سا�ص 
يكون دليال على �سيء معني، وذلك لأن "الأطفال غالباً 
ما يتكيفون بدون وعي مع بيئتهم اليمنى". ويقوم بع�ص 
بتدريب  الي�سرى،  ي��ده��م  على  يعتمدون  مم��ن  ال�سغار 

اأنف�سهم على ا�ستخدام يدهم اليمنى دون اأن يدركوا.
اأبنائهم  لأف��ع��ال  اأك��رب  بقدر  النتباه  الآب���اء  على  ويتعني 
التي حتدث ب�سورة تلقائية، مثل اإ�سارتهم على اأ�سياء ما، 
اأن يتم و�سع  اأو على خد�ص باأنوفهم مثاًل. كما ل يجب 
ولكن  الطعام،  تناولهم  اأث��ن��اء  الطبق  ميني  على  امللعقة 
من  يتمكنوا  حتى  الطبق  منت�سف  عند  و�سعها  ميكن 

الإم�ساك بها ب�سورة تلقائية بيدهم املف�سلة.
ابنك يعتمد  ك��ان  اإذا  ويف ح��ال مل تتمكن من حتديد ما 
باأن يخ�سع  �ساتلر  تو�سي  الي�سرى،  اأو  اليمنى  يده  على 
الطفل  يبداأ  اأن  قبل  ذلك  لتحديد  فني  لختبار  الطفل 

الذهاب اإىل املدر�سة.

ت�صميم منتجات ملن يعتمدون على يدهم �ليمنى
مل��ن يعتمدون  للميل  ال��ع��امل  ���س��ائ��د ح���ول  ه��ن��اك اجت����اه 
جميع  ت�سميم  مت  وق��د  اليمنى.  ي��ده��م  ا���س��ت��خ��دام  على 
اأ�سحاب  يتمكن  بحيث  والآلت،  وامل��ع��دات  املطبخ  اأدوات 
من  ف��اإن  لذلك،  ب�سهولة.  ا�ستخدامها  من  اليمنى  اليد 

اإما  ُي��ج��ربون  الي�سرى  ي��ده��م  ا�ستخدام  على  يعتمدون 
على حماولة القيام مبا يحتاجون اإليه با�ستخدام يدهم 

امل�سيطرة، اأو على ا�ستخدام يدهم غري امل�سيطرة.

ملاذ� ميكن �أن ميثل �للعب �أمام خ�صم "�أع�صر" نوعا 
من �لتحدي؟

الإيجابي، يتمتع من يعتمدون على يدهم  على اجلانب 
ال��ي�����س��رى مب���ي���زة، وه���م ن��اج��ح��ون ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ج����داً يف 
مثل  واح���دا،  خ�سما  الالعب  يف  يواجه  التي  الريا�سات 
ريا�سات التن�ص وتن�ص الطاولة واملبارزة واملالكمة، وذلك 
بح�سب ما يقوله علماء يف جامعة كا�سل باأملانيا. ويرجع 
اأن معظم  اإىل  ذل��ك، بح�سب ما يفرت�سون،  ال�سبب وراء 
على   - احلركية  الناحية  من  اعتياداً-  اأق��ل  الريا�سيني 

اللعب اأمام خ�سم اأع�سر.
اأو  ال��ك��رة  برمي  ال��الع��ب  يقوم  اأن  ح��ال، يجب  اأي  وعلى 
ا�ستخدام امل�سرب باليد التي ميكنها القيام بذلك ب�سكل 
كرة  لع��ب  ي��رك��ل  اأن  يجب  كما  �ساتلر.  بح�سب  اأف�����س��ل، 
الي�سرى  القدم  اأي�سا، وهي  الأق��وى  بقدمه  الكرة  القدم 

يف حال كان اأع�سر.
على  احل�سول  يت�سم  اأن  املمكن  م��ن  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
درو�ص يف املو�سيقى بنوع من التحدي ملن يعتمدون على 
م�سممة  املو�سيقية  "الآلت  لأن  وذل��ك  الي�سرى،  يدهم 
لالأ�سخا�ص الذين يعتمدون على يدهم اليمنى"، بح�سب 
ما تقوله اأندريا اأرنولدو�سن، وهي معلمة مو�سيقى تعمل 
م��ع طلبة مم��ن ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى ي��ده��م ال��ي�����س��رى، مثلها 

متاماً.

�صورة مذهلة ملجّرة 
بو�صوح غري م�صبوق

الأمريكية  الف�ساء  وك��ال��ة  ن�سرت 
ومذهلة  ن�����ادرة  ����س���ورة  "نا�سا" 
�سنة  م��ل��ي��ون   500 ت��ب��ع��د  مل���ج���ّرة 
العربة  عجلة  جم��ّرة  ه��ي  �سوئية 
مل  ب��و���س��وح  حلقاتها  تظهر  ال��ت��ي 
تل�سكوب  بف�سل  مثيل  ل��ه  ي�سبق 

جيم�ص ويب الف�سائي اجلديد.
اأن جمرة  ال��ف��ل��ك  وي��ع��ت��ق��د ع��ل��م��اء 
الأ�سا�ص  يف  ك��ان��ت  ال��ع��رب��ة  ع��ج��ل��ة 
جم�����رة ح���ل���زون���ي���ة، ك���م���ج���رة درب 
لكن  الأر�����ص،  ت�سم  ال��ت��ي  التبانة 
وهو  �سكلها،  اأعطاها  كبرياً  حدثاً 
اأ�سغر  اأخ���رى  مبجرة  ال���س��ط��دام 

)ل تظهر يف ال�سورة(.
حلقتني  ��ل  َت�����َس��كُّ اإىل  ذل���ك  واأدى 
الرئي�سية  النقطة  م��ن  ان��ط��الق��اً 
ل������ال�������س������ط������دام، ع�����ل�����ى ط���ري���ق���ة 
ُيحدثها  التي  الدائرية  التموجات 
اإل���ق���اء ح�����س��اة يف امل�����اء، وم����ن هنا 

اأُطِلقت عليها هذه الت�سمية.
اأن احللقة الأوىل الأكرث  ولوحظ 
انت�سافاً �سديدة ال�سطوع، يف حني 
اأن الثانية، اأي اخلارجية، اآخذة يف 

التو�سع منذ 440 مليون �سنة.
احللقة  ت�سطدم   ، واأث��ن��اء متددها 
ب��ال��غ��از امل��ح��ي��ط، مم���ا ي�����وؤدي اإىل 
دت  ُر�سِ اأن  و�سبق  ال��ن��ج��وم.  ن  َت��َك��وُّ
تل�سكوب  ب��وا���س��ط��ة  امل���ج���رة  ه����ذه 
ه���اب���ل ال��ف�����س��ائ��ي ، ل��ك��ن ق����درات 
الأ���س��ع��ة حت���ت احل���م���راء جليم�ص 
جديدة  تفا�سيل  عن  ك�سفت  وي��ب 
مل تكن ظاهرة قبل اليوم، اإذ تتيح 

الروؤية عرب كمية غبار كبرية.

جا�صنت بيرب على 
امل�صرح من جديد

امل�سرح  اإىل  ب���ي���رب  ج���ا����س���ن  ع�����اد 
جمدداً يوم الأحد املا�سي.

لوكا  مهرجان  يف  الأج���واء  واأ�سعل 
ال�����س��ي��ف��ي يف اإي��ط��ال��ي��ا وذل����ك يوم 

الأحد يف 31 يوليو املا�سي.
جولته  اأج��������ل  ق�����د  ب����ي����رب  وك��������ان 
املا�سي  ال�سهر  مطلع  الأم��ري��ك��ي��ة 
ب�سبب ت�سخي�ص اإ�سابته مبتالزمة 
رام�����زي ه���ان���ت. وق���د ���س��ب��ق ون�سر 
جا�ستني بيرب فيديو على �سفحته 
الإجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
فاجاأ فيه اجلميع، حيث ك�سف عن 
اإ�سابته مبتالزمة "رامزي هانت" 
الأمين  الن�سف  يف  �سلل  اإىل  اأدت 
املتالزمة  ه��ذه  وت��وؤث��ر  من وجهه. 
على الع�سب الوجهي بالقرب من 
اأذين امل�ساب. تفاعل اجلمهور مع 
اخل����رب ب�����س��ك��ل ك��ب��ري وع�����ربوا عن 

فرحتهم لعودة بيرب

الطفل الأع�صر..اأخطاء يرتكبها الآباء توؤثر على �صلوكه

�صكان  جميع  بيين  ميين  فقط   % بي10  يقدر  مييا 
�لعامل، يعتمدون على ��صتخد�م يدهم �لي�صرى، 
وهم يو�جهون حتديات معينة يف �لعامل �لذي مت 
ت�صميمه �إىل حد كبري، من جانب من يعتمدون 
على ��صتخد�م يدهم �ليمنى، ومن �أجلهم �أي�صا. 
ويف حال كنت �أبا �أو كنِت �أما لطفل �أع�صر، فقد 

�ملخاوف  بع�ض  هيينيياك  تييكييون 
�لتي ت�صاورك.

وفيييييمييا يييلييي �إجيييابيييات لييعييدد من 
�لأ�صئلة �ملرتبطة بذلك:

D للتمتع ب�سحة عظام جيدة، ولكن ل  ُيو�سى على نطاق وا�سع بتناول مكمالت فيتامني 
تتوافر بيانات علمية مت�سقة حول ما اإذا كانت متنع الك�سور، بح�سب ما ن�سرته دورية 

نيو اإنغالند الطبية.
فقد اأجرى علماء من م�ست�سفى بريغهام والن�ساء، ثاين اأكرب م�ست�سفى تعليمي 
يف كلية الطب بجامعة هارفارد، بالتعاون مع باحثني من جامعات كاليفورنيا 
وكلية الطب بجامعة كريتون يف الوليات املتحدة، درا�سة ثانوية، تاأتي يف اإطار 
تاأثري  ب�VITAL، لختبار مدى  اخت�ساًرا  اإليه  ي�سار  �سامل  بحثي  م�سروع 
فيتامني D واأوميغا3-، وما اإذا كانت مكمالت فيتامني D3 توؤدي اإىل تقليل 

خطر الإ�سابة بالك�سور مقارنًة بالعالج الوهمي.
�سملت التجربة اختبار ما اإذا كانت جرعات من فيتامني D3 التكميلي ت�سل اإىل 
حوايل 2000 وحدة دولية يف اليوم و-اأو 1 غرام يومًيا من كب�سولت اأوميغا3-، 
متنع الإ�سابة بك�سور العظام اأو متنح وقاية من ال�سرطان واأمرا�ص القلب والأوعية 
الدموية لدى الرجال 50 من العمر اأو اأكرب والن�ساء اللواتي تبلغن من العمر 55 

عاًما اأو اأكرب.
مل يتم اختيار امل�ساركني يف الدرا�سة على اأ�سا�ص نق�ص فيتامني D اأو انخفا�ص كتلة 
العظام اأو ه�سا�سة العظام. كما اأبلغ امل�ساركون يف الدرا�سة البالغ عددهم 25871 
ب�سبب  عظام  بك�سور  لإ�سابات  التعر�ص  عن  ن�ساء،   50.6% بينهم  من  �سخ�ساً، 
املركزية،  الطبية  �سجالتهم  مراجعة  جانب  اإىل  ال�سنوية  ال�ستبيانات  يف  ح��وادث 

لتحديد ما اإذا كانت الك�سور كلية اأو ك�سور غري فقرية اأو يف الفخذين.

 D3 درا�صة اأمريكية: فيتامني
مهم للعظام.. ولكن
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�ش�ؤون حملية
طالبت بعقد �صر�كات تنعك�ض بالأثر �لإيجابي على �لعملية �لتعليمية و�لثقافية يف دولة �لإمار�ت 

�صما بنت حممد تزور جامعة اأك�صفورد باململكة املتحدة �صمن لقاءاتها يف القارة الأوربية

املعهد الوطني للتخ�ص�صات ال�صحية مينح البورد الإماراتي لإدارة اخلدمات العالجية اخلارجية

•• لندن - الفجر 

زارت ال�سيخة د . �سما بنت حممد بن خالد 
موؤ�س�سات  اإدارة   جمل�ص  رئي�ص  نهيان  اآل 
ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية 
والتعليمية وال�سيخة حمدة بنت �سعيد بن 
بنت  رو���س��ة  وال�سيخة  نهيان  اآل  ح��م��دان 
نهيان بن زايد اآل نهيان  جامعة اإك�سفورد 
باململكة املتحدة، والتي حتتل ال�سدارة يف 
لت�سنيف  العاملية طبقا  اجلامعات  ترتيب 
وذلك   2022 ع���ام  ل��ل��ج��ام��ع��ات  ال��ت��امي��ز 
والتي  الأورب��ي��ة  القارة  يف  لقاءاتها  �سمن 
العمل  اآل��ي��ات  ع��ل��ى  للتعرف  فيها  ت�سعى 
العاملية،  اجلامعات  اأع��رق  داخ��ل  والتعليم 
العملية  ع��ل��ى  ت��ن��ع��ك�����ص  ����س���راك���ات  وع���ق���د 
الإم����ارات  دول���ة  يف  والثقافية  التعليمية 
اإميانها  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  الإي���ج���اب���ي  ب���الأث���ر 
ال��ث��ق��ايف وامل��ع��ريف والتفاعل  ال��ت��ب��ادل  ب���اأن 
الإي��ج��اب��ي ب��ني ال��ث��ق��اف��ات وال����ذي ي�ستند 
والتعاي�ص،  الت�سامح  بقيم  ال��وع��ي  ع��ل��ى 
اأول من احلوار املبا�سر والفكري ما  يبداأ 
بني  والثقافية  التعليمية  املوؤ�س�سات  بني 

املجتمعات.
)كارولني  ال�����س��ي��دة  ا�ستقبالهن  يف  وك���ان 
راي�������ص(  وب����داأت ال���زي���ارة ب��ت��ق��دمي عر�ص 
تقدمه  وم������ا  اجل����ام����ع����ة،  ع����ن  ت���ع���ري���ف���ي 
تاريخ  ذات  وبحثية  عملية  خ��دم��ات  م��ن 
ع��م��ي��ق يف خ���دم���ة ال���ع���ل���م وال���ب�������س���ري���ة يف 
ك��اف��ة امل���ج���الت،  وق���د ف���اق ع���دد م��ن حاز 
املختلفة يف  ال��ع��ل��وم  ن��وب��ل يف  ج��ائ��زة  على 
جامعة اأك�سفورد واملنت�سبني اإليها على ما 
العر�ص  ت��ن��اول  كما   ، عاملا   55 ع��ن  يزيد 
تقدمها  التي  املميزة  بالربامج  التعريف 
اجلامعة ومنها: الربنامج ال�سيفي الذي 
مت تاأ�سي�سه قبل اأكرث من 20 عاما والذي 
يتم م��ن خ��الل ال�����س��راك��ات وال��ت��ع��اون مع 
اجلامعات واملوؤ�س�سات العلمية والتعليمية 

والثقافية حول العامل .

دور  اإىل  ���س��م��ا   د.  ال�سيخة  اأ����س���ارت  وه��ن��ا 
والبحثية  العلمية  املوؤ�س�سات  بني  التعاون 
يف اإثراء حركة  العلم واملعرفة حول العامل 
وامل�ساهمة يف حتقيق م�ستوى متقدم من 
العامل،  دول  جميع  ب��ني  العلمي  التطور 
م�سرية لبدء �سراكة وتعاون بني اجلامعة 
اآل  ب��ن خ��ال��د  ال�سيخ حم��م��د  وم��وؤ���س�����س��ات 
تنفيذ  بهدف  والثقافية  التعليمية  نهيان 

الربامج املتميزة للجامعة بالإمارات.
ثم توجهت ال�سيخة �سما اإىل زيارة مكتبة 
اأكرب  ثاين  ُتعد  والتي  الرئي�سية  اجلامعة 
مكتبة يف بريطانيا بعد املكتبة الربيطانية 
داخل  جولتها  يف  وا�سطحبها  الوطنية، 
مكتبة  مدير  اأوف��ن��دن  ريت�سارد   ( املكتبة 
املكتبة  ت���اري���خ  ب���ودل���ي���ان( وت��ع��رف��ت ع��ل��ى 
العريق الذي يرجع لأكرث من 400 عام، 
الكتب  م��ن  املكتبة جم��م��وع��ة  اأه����دت  ك��م��ا 

والإ���س��دارات عن  دولة الم��ارات العربية 
والإجنليزية  العربية  باللغتني  امل��ت��ح��دة 
اأج�����ل  م�����ن  "املعرفة  م������ب������ادرة  ����س���م���ن 

الإن�سانية" 
ويف ختام جدول الزيارة ا�ستقبلت ال�سيخة 
رئي�ص  نائب   ) ل��وي��زا  )الربوفي�سور  �سما 
معرفيا  ح��وارا  وعقدت  اإك�سفورد،  جامعة 
الق�سايا  من  العديد  مناق�سة  خالله  مت 
الهامة  واملجتمعية  والثقافية  الفكرية 
الأمن  ومنها:  حاليا  العامل  ت�سغل  والتي 
القت�سادي واأثره على احلياة الجتماعية 
لالأفراد ، ومدى انعكا�ص ذلك على حالة 
الأم��ن املجتمعي وتفاوت هذا الأث��ر حول 
اإىل احلديث  ال��ع��امل،  كما تطرق احل��وار 
والتاأثري  ال��ث��ق��ايف  التفاعل  ق�سايا  ح��ول 
الثقافات، وم�ستقبل  والتاأثر بني خمتلف 
التباين،  ه��ذا  ظ��ل  يف  الإن�سانية  الثقافة 

وع����ربت ال�����س��ي��خ��ة ���س��م��ا ع���ن ي��ق��ي��ن��ه��ا باأن 
التكاء على امل�سرتكات التي جتمع خمتلف 
الأهم  املنطلق  ه��و  الإن�سانية؛  الثقافات 
اأن نبني  ال���ذي مي��ك��ن  ال��ق��وي  والأ���س��ا���ص 
عليه تكامل ثقايف اإن�ساين، ي�سم فيه كافة 
هذا  ي�ساعد  وق��د  الإن�����س��ان��ي��ة،  املجتمعات 
حول  ال�سراعات  م��ن  الكثري  جتنب  على 
نتيجة هذا  بع�سها  ي��اأت��ي  وال���ذي  ال��ع��امل، 
التباين الثقايف بني املجموعات املت�سارعة 
م����ب����ادرة )بعقد  ���س��م��وه��ا  ك��م��ا ط���رح���ت   ،
لقاءات  عقد  على  يعتمد  فكري(  منتدى 
اأك�سفورد  ج��ام��ع��ة  ط����الب  ب���ني  ح���واري���ة 
وط���الب اجل��ام��ع��ات الإم���ارات���ي���ة لتقريب 
اأوا�سر  وت��ق��وي��ة  ال��ث��ق��اف��ات،  ب��ني  املفاهيم 
التبادل الفكري؛ من اأجل حتقيق الثقافة 
اإن�سان  ال�سالم لكل  التي حتمل  الإن�سانية 
على وجه الأر���ص دون متييز، حيث قالت 

الأكرب؛  القيمة  الإن�سانية هي   ( �سموها: 
امل�سرتكة  الرئي�سية  الأر�سية  ُتعد  والتي 
متحف   ( �سما  ال�سيخة  وزارت   .) بيننا 
جامعة اأك�سفورد للتاريخ الطبيعي( الذي 
لعينات  دولية  اأهمية  ذات  ي�سم جمموعة 
مثال  يف  واملحفوظات،  الطبيعي  التاريخ 
فهو  اجلديدة،  املعمارية  للهند�سة  مذهل 
موطن لربنامج ن�سط للبحث والتدري�ص 
والأح����داث ال��ت��ي ت��رك��ز على ع��ل��وم البيئة 

الطبيعية. 
)اأ��������س�������م�������ويل  م�����ت�����ح�����ف  زارت  ك������م������ا   
الفنون  ( وهو متحف   Ashmolean
تاأ�س�ص  اأك�سفورد وال��ذي   والآث��ار بجامعة 
يف  ع���ام  متحف  اأول  وي��ع��د   ،  1683 ع���ام 
بريطانيا، وموطن لن�سف مليون عام من 
املومياوات  ، من  والإب��داع  الب�سرية  تاريخ 

امل�سرية القدمية اإىل الفن احلديث .

•• العني- الفجر

ق���ام ال��دك��ت��ور حم��م��د احل���وق���اين، الأم���ني 
للتخ�س�سات  ال���وط���ن���ي  ل��ل��م��ع��ه��د  ال����ع����ام 
ال�سحية، بت�سليم �سهادة العتماد املوؤ�س�سي 
العالجية  اخلدمات  اإىل  الإماراتي  للبورد 
اخل��ارج��ي��ة، وذل����ك ب��ع��د ا���س��ت��ي��ف��اء معايري 
الع���ت���م���اد امل��وؤ���س�����س��ي ل��ل��ب��ورد الإم����ارات����ي. 
احل�ساين  غ��امن  ال��دك��ت��ور  بح�سور  وذل���ك 
"�سحة"  مبجموعة  التعليم  اإدارة  م��دي��ر 
املدير  ال��غ��ي��ث��ي،  خمي�ص  ن���وره  وال��دك��ت��ورة 
ل��ل��خ��دم��ات عالجية  ب���الإن���اب���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اخلارجية، الدكتور عمر ن�سيب اجلابري، 
املدير الطبي التنفيذي والدكتورة لطيفة 

حممد الكتبي، مدير الإدارة الطبية.
اأن   اإىل  الدكتور حممد احل��وق��اين  واأ���س��ار   
اخلارجية  ال��ع��الج��ي��ة  اخل���دم���ات  ح�����س��ول 
ع��ل��ى الع��ت��م��اد امل��وؤ���س�����س��ي ُي�����س��ّك��ل اإجن�����ازاً 
كبرياً ياأتي متا�سياً مع روؤية دولة الإمارات 
العالجية  اخل����دم����ات  ج�����ودة  حت�����س��ني  يف 
اأعلى  وف��ق  لالأطباء  والتاأهيل   والتدريب 
معايري التقييم، وتقدمي اأف�سل اخلدمات 
وذلك   للمر�سى  والعالجية  الت�سخي�سية 
ك��ت��ب��ّن��ي ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع��امل��ي��ة امل�����س��ت��وى يف 
ت��ق��دمي ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة، خ��ا���س��ة واأن 
اخل���دم���ات ال��ع��الج��ي��ة اخل��ارج��ي��ة، اإح���دى 

من�ساأت "�سحة "، ُتعترب بوابة الدخول اإىل 
اخلدمات ال�سحية يف اأبوظبي، ويتمّثل اأهم 
اأهدافها ال�سرتاتيجية الرئي�سية يف ت�سهيل 
و����س���ول ج��م��ي��ع اأف������راد جم��ت��م��ع الإم������ارات 
وتخ�س�سية  ع���ام���ة  ع���الج���ي���ة  خل����دم����ات 

الإجناز  وه��ذا  عالية.  ج��ودة  ذات  ووقائية 
هو تتويج جلهود الفرق الطبية العاملة يف 
اأعلى معايري الرعاية  الإدارة املتوافقة مع 

ال�سحية العاملية.
اخلدمات  يف  الإق����ام����ة  ب���رن���ام���ج  وي��ع��ت��رب 

اأق�����دم برامج  ال��ع��الج��ي��ة اخل���ارج���ي���ة م���ن 
الإقامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
وتخرج   .1994 ع����ام  يف  ب����داأ  اأن����ه  ح��ي��ث 
مت  وحالياً،  متدرب.   164 الآن  حتى  منه 
طب  يف  متدرب   60 متدرًبا،   95 ت�سجيل 

الأ�سرة، و25 يف برامج طب الأ�سنان، و10 
املقبل  �سبتمرب  ويف  الأ���س��ن��ان،  ت��دري��ب  يف 
لربنامج  ين�سمون  ���س��وف  م��ت��درب   29

الإقامة". 
ح�سول  اأه��م��ي��ة  ع��ن  حديثها  معر�ص  ويف 
�سّرحت  الع���ت���م���اد،  ه���ذا  ع��ل��ى  "�سّحة" 
التنفيذي  امل��دي��ر  الغيثي،  ن���ورة  ال��دك��ت��ورة 
اخلارجية،  العالجية  للخدمات  ب��الإن��اب��ة 
ال���ق���درات  ت��ط��وي��ر  ك����ان  "لطاملا  ق���ائ���ل���ًة: 
الأ�سا�سية  اأولوياتنا  من  ملوظفينا  املهنية 
ال��ذي ح�سلنا  العتماد  وه��ذا  "�سّحة"،  يف 
عليه موؤخراً خري دليل على التزام قيادتنا 
الر�سيدة باأعلى املعايري الدولية عند تنفيذ 
وب�سفتنا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة.  ال���ربام���ج  خم��ت��ل��ف 
الإمارات،  دولة  الأق��دم يف  الإقامة  برنامج 
اأ���س��ع��ر ب��ف��خ��ر ك��ب��ري ح��ي��ال ا���س��ت��م��رارن��ا يف 
بالرتقاء  اخلارجية  العالجية  اخل��دم��ات 
اأعلى  ب���ج���ودة خ��دم��ات��ن��ا واحل����ف����اظ ع��ل��ى 
التعليم  خدمات  م�ستوى  وتعزيز  املعايري 
التي نقدمها. وياأتي هذا العتماد املرموق 
ع��ل��ى م��ك��ان��ة اخل��دم��ات العالجية  ت��اأك��ي��داً 
الطبي،  للتعليم  رائ���د  كمعهد  اخل��ارج��ي��ة 
تتوّفر فيه كافة املتطلبات لتقدمي خدمات 
اأخ�سائيي  اإىل  اجل������ودة  ع��ال��ي��ة  ت���دري���ب 
دولة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  ال�سحية  الرعاية 

الإمارات."

�صرطة دبي عززت دورهم عرب برنامج �صو�عد �لأمان  

وجمتمعهم   لزمالئهم  ال�صرطية  املعارف  نقل  يف  ي�صاهمون  اأمان  �صفري   50
•• دبي-الفجر:

الذي  الأمان"  "�سواعد  ب��رن��ام��ج  مت��ك��ن 
اأط���ل���ق���ت���ه ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دبي 
ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ع��ب��د اهلل 
دبي،  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري،  خليفة 
50 ط���ال���ب���اً وط���ال���ب���ة خالل  ت��خ��ري��ج  م���ن 
اأمان"  "�سفراء  ليكونوا  املا�سيني،  العامني 
عمل  بطبيعة  تثقيفهم  عرب  جمتمعهم،  يف 
ومهام ال�سرطة لنقلها وتعريف زمالئهم يف 

املدار�ص واملجتمع بها.
الذي  الأمان"  "�سواعد  برنامج  وا�ستطاع 
باملهام  ل��ل��ق��ي��ام  ال��ط��ل��ب��ة  ب��ت��وظ��ي��ف  ُي��ع��ن��ى 
من  وتاأهيلهم  دب���ي،  �سرطة  يف  الوظيفية 
ُم��ت�����س��ل��ح ب��ال��ع��ل��م واملعرفة  اأج����ل ب��ن��اء ج��ي��ل 
العديد  تنفيذ  م��ن  متكينهم  م��ن  وال��وع��ي، 

من املهام ال�سرطية التخ�س�سية يف خمتلف 
احلقول العلمية.

و���س��اه��م ���س��ف��راء الأم�����ان ���س��م��ن عملهم يف 
مع  ال���س��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
املُخت�سني والتقنيني، يف جتهيز 20 حا�سب 
24 حا�سباً، اإىل  اآيل جديد، واإع��ادة جتهيز 
جانب الطالع يف الإدارة العامة للتحريات 
واملباحث اجلنائية على اآليات تلقي خمتلف 

اأنواع البالغات.
ميدانية  زي��ارة   126 الأم���ان  �سفراء  ونفذ 
"SPS" بهدف  ال��ذك��ي��ة  ال�����س��رط��ة  مل��راك��ز 
اإىل  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  على  التعرف 
اأفراد اجلمهور على مدار ال�ساعة ودون اأي 
مبخترب  عملهم  جانب  اإىل  ب�سري،  تدخل 
ع��رب م�ساعدتهم  دب���ي  ���س��رط��ة  الب��ت��ك��ار يف 
ل�40 زائ��راً حول  املوظفني يف تقدمي �سرح 

اقرتاحات،   10 وق��دم��وا  الب��ت��ك��ار،  من�سة 
زيارات   16 وتنظيم  متابعة  يف  و���س��اع��دوا 
�سارك   ،901 الت�سال  مركز  ويف  علمية. 
���س��ف��راء الأم������ان املُ��خ��ت�����س��ني يف ال����رد على 
الأمني  الإع��الم  اإدارة  ويف  مكاملة،   2150
�ساركوا يف اإعداد 20 مقاًل �سحفياً وتنفيذ 
24 مقابلة ملجلة خالد، اإىل جانب امل�ساركة 

يف تنفيذ م�ساريع اإنتاج اإذاعي وتلفزيوين.
اتخاذ  ودعم  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  ويف مركز 
القرار، �سارك �سفراء الأمان املُخت�سني، يف 
اإعداد 16 مادة توعوية، وا�ستمعوا يف اإدارة 
الطب ال�سرعي ل�سرح تعليمي حول مو�سوع 

ال�سرعي". والطب  "الإن�سان 
الطلبة  �سارك  الأمنية،  التوعية  اإدارة  ويف 
يف اإعداد 8 ر�سائل توعوية، فيما اطلعوا يف 
اإدارة حماية املراأة والطفل يف الإدارة العامة 

حلقوق الإن�سان على دورها يف دعم الطفل 
القوانني  على  التعرف  جانب  اإىل  وامل����راأة، 
ذات ال�سلة بالطفولة وحقوقهم يف املجتمع 
�سارك  دبي،  �سرطة  اأكادميية  ويف  والأ�سرة. 
الع�سكرية، كما  العرو�ص  الأم��ان يف  �سفراء 
عامل  يف  توعوية  حما�سرات   9 يف  �ساركوا 

مده�ص ا�ستفاد منها 1200 �سخ�ص.
وحول الربنامج "�سواعد الأمان"، اأو�سحت 
�سفراء  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��ب��ل��و���س��ي،  ف��اط��م��ة 
اأن الربنامج انطلق  الأم��ان يف �سرطة دبي، 
الفريق  معايل  من  بتوجيهات  عامني  قبل 
واإ�سراف  ومتابعة  امل���ري،  خليفة  اهلل  عبد 
مبا�سر من اللواء الدكتور حممد عبد اهلل 
الإن�سان،  العامة حلقوق  الإدارة  املر، مدير 
يف اإطار حر�ص القيادة العامة ل�سرطة دبي 
�سرائح  خمتلف  م��ع  التوا�سل  تعزيز  على 

املجتمع وخا�سة فئة الأطفال، والعمل على 
تثقيفهم بالدور ال�سرطي.

ع��م��ل خ���الل دفعتيه  ال��ربن��ام��ج  اأن  وب��ي��ن��ت 
ال��ط��ل��ب��ة للقيام  ت��وظ��ي��ف  امل��ا���س��ي��ت��ني ع��ل��ى 
الوظيفية يف �سرطة دبي، وتاأهيلهم  باملهام 
واأ�سرهم  م��دار���س��ه��م  يف  ���س��ف��راء  ل��ي��ك��ون��وا 
وجمتمعهم، م�سرية اإىل اأن الربنامج يهدف 
امل�ساركني عرب  الطلبة  اإىل تطوير مهارات 
الإدارات  خمتلف  يف  عمل  مب��ه��ام  تكليفهم 
ال�����س��رط��ة، ومنها مركزي  وم��راك��ز  ال��ع��ام��ة 
جانب  اإىل  والق�سي�ص،  الرا�سدية  �سرطة 
مركز �سرطة اخليالة. ولفتت البلو�سي اإىل 
اأن الربنامج منذ اإطالقه، حظي بدعم من 
للقيادة  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  خمتلف 
بالطفولة،  املعنيني  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
لدوره املهم يف تعزيز الوعي وتنمية مهارات 

القوانني  على  واإط��الع��ه��م  الأم���ان،  �سفراء 
التي ُتعنى بالطفولة وتكفل حقوقهم، وهو 

ما ي�ساهم يف تنمية �سخ�سياتهم.
اجل��دي��ر ذك���ره اأن ب��رن��ام��ج ���س��ف��راء الأم���ان 

ي��ج��ري ت��ن��ف��ي��ذه ك���ل ع���ام مل���دة ���س��ه��ر واحد 
خالل اإجازة ف�سل ال�سيف، لتمكني الطلبة 
من احل�سول على معلومات قّيمة ترفع من 

امل�ستوى املعريف لديهم.

�لحتفال بتخريجهم لل�صنة �ل�صاد�صة ع�صرة:
تخريج الدفعة ال�صاد�صة ع�صرة ملركز 

وح�صانة ب�صاتني يف نادي �صيدات ال�صارقة
•• ال�شارقة- الفحر

بتخريج  ال�سارقة  �سيدات  ل��ن��ادي  التابع  ب�ساتني  وح�سانة  مركز  احتفل 
تقدمي  خ��الل��ه  مت  حفل  يف  احل�����س��ان��ة،  لأط��ف��ال  ع�سرة  ال�ساد�سة  ال��دف��ع��ة 

�سهادات ل�19 طفاًل مبنا�سبة ختام الف�سل الدرا�سي للعام 2022.
مل�ساركة  ال�سنوي  احلفل  هذا  اإقامة  على  ال�سارقة  �سيدات  ن��ادي  ويحر�ص 
اأط��ف��ال��ه��م م��ن احل�����س��ان��ة وال���س��ت��ع��داد ملرحلة  ب��ت��خ��رج  الأه����ايل فرحتهم 
ن���ادي �سيدات  ال�����س��رك��ال، م��دي��ر ع��ام  ج��دي��دة م��ن التعليم.  وثمنت خ��ول��ة 
ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  واهتمام  الكبرية  اجلهود  ال�سارقة 
�سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، رئي�سة نادي �سيدات ال�سارقة، 
اإمارة  اإذ حتر�ص  ب�ساتني  روؤي��ة مركز وح�سانة  املتوا�سل لتحقيق  ودعمها 
واحت�سانها لالأجيال اجلديدة، ما جعل منها واحدة  رعايتها  ال�سارقة يف 

من املدن ال�سديقة لالأطفال واليافعني على م�ستوى العامل.
وعربت ال�سركال عن �سعادتها بتخريج الدفعة ال�ساد�سة ع�سر من الأطفال 
م���وؤك���دة ح��ر���ص امل��رك��ز ع��ل��ى ت��وف��ري اأع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات اخل��دم��ة والرعاية 
من  العالية  اجل��ودة  على  للحفاظ  منا  �سعياً  الأط��ف��ال  بجميع  والهتمام 
ال���ذي تلعبه  ال����دور  ب��اأه��م��ي��ة  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  وال���ت���زام احل�����س��ان��ة  امل��ع��اي��ري، 
املربيات واملعلمات يف تنمية وتطوير قدرات ومهارات الطفل من النواحي 

الجتماعية والفكرية واجل�سدية.
معايري  اأف�سل  بتطبيق  نقوم  ب�ساتني  وح�سانة  مركز  يف  "نحن  وذك���رت 
القانونية  الج����راءات  وات��ب��اع كافة  الأط��ف��ال  وامل��م��ار���س��ات لرعاية  اجل���ودة 
واأكرثهم  دولياً  املعتمدة  ال�سهادات  ذوي  ومربيات  معلمات  بتعيني  املتبعة 
خربًة. كما نعتمد منهاج مرحلة التعليم املبكرة لتطوير مهارات الأطفال 
يف بيئة تعليمية اآمنة حمفزة و�سديقة للطفل من خالل التعلم عن طريق 
جهود  ُمثمنة  الح��رتازي��ة،  ل��الإج��راءات  وفقاً  وذل��ك  وال�ستك�ساف  اللعب 

القائمني على املركز ودورهم الفعال يف مركز وح�سانة ب�ساتني".
و�ساحب احلفل عر�ص تقدميي ا�ستمل على عدد من الفعاليات والأن�سطة 
التي نظمها مركز وح�سانة ب�ساتني على مدار الأعوام املا�سية من منا�سبات 
وطنية ودينية واأن�سطة ريا�سية وترفيهية، واختتم احلفل بتوزيع �سهادات 

التخرج والهدايا على الطالب.
اجلدير بالذكر اأن مركز وح�سانة ب�ساتني اأحد املراكز التي تتوىل العناية 
املهارات  م��ن  ع���دداً  تعليمه  وي��ت��م  ال��رو���س��ة  مرحلة  دخ��ول��ه  قبل  بالطفل 
ال�سلوكية، كما يتم تعليمه اللغة العربية ومبادئ الريا�سيات وقراءة القراآن 
الكرمي، ويعّد املركز خليًة لالإبداع واملكان املف�سل لل�سغار لتحفيز خيالهم 
واإطالق اإبداعاتهم، من خالل ت�سجيعهم على ا�ستك�ساف حميطهم يف بيئة 

اآمنة و�سديقة حتت اإ�سراف خرباء ومتخ�س�سني.
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�إىل  يييوؤدي  قد  �لتدخن  �أن  �لييدر��ييصييات  توؤكد 
و�لكوكاين،  �لهريوين  كاإدمان  عليه  �لإدمييان 
يتوق  �ملدخن  يجعل  �لييذي  ما  �ليي�ييصييوؤ�ل:  فيما 

لل�صيجارة؟
يغري  �لييذي  بالتبغ  تتعلق  �لإجييابيية  �أن  �ت�صح 
�ملزيد  نريد  يجعلنا  مما  �أدمغتنا،  عمل  طريقة 

منه ، وفقا لإد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكية.

قال رئي�ص ق�سم الطب النف�سي يف ق�سم الطب النف�سي يف 
املقام  الإدم��ان يف  ف  "ُيعَرّ جامعة تورنتو برنارد لو فول: 
ما  م��ادة  ا�ستخدام  على  ال�سيطرة  فقدان  اأن��ه  على  الأول 

وال�ستمرار يف ا�ستخدامها بالرغم من العواقب".
واأ�ساف لو فول: "مبجرد تطوير اإدمان مادة ما، �سي�سعر 
ال��ن��ا���ص ب��ال��رغ��ب��ة ال�����س��دي��دة و/ اأو الن�����س��ح��اب ع��ن��د عدم 
ا�ستخدامه لفرتة زمنية معينة، التبغ ي�سبب الإدمان لأنه 
مع  نف�سي  تاأثري  ذات  م��ادة  وه��و  النيكوتني،  على  يحتوي 

اإمكانية اإدمان عالية".
وبح�سب موقع ليف �ساين�ص اأو�سح لو فول اأن املادة ذات 
عمل  كيفية  على  توؤثر  التي  امل��ادة  هي  النف�ساين  التاأثري 
 ،NCI( ل��ل�����س��رط��ان  ال��وط��ن��ي  للمعهد  ووف��ق��ا  ال���دم���اغ، 
اأو امل�ساعر  اأو الأفكار  اأو الإدراك  "ت�سبب تغريات يف املزاج 
التاأثري  ذات  للمواد  الأخ��رى  الأمثلة  ال�سلوك، وت�سمل  اأو 

النف�ساين LSD والكحول والكافيني.
اأب���ح���اث تعاطي  ال��ن��ف�����ص الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي يف ق�سم  ق���ال ع���امل 
ديفيد  �ستيت يف ديرتويت  واي��ن  املخدرة يف جامعة  امل��واد 
خا�ص  ب�سكل  الإدم����ان  النيكوتني  "ي�سبب  ل��ي��دج��ريوود: 
عند تدخينه اأو دخوله اإىل الرئتني لأن "ظهور التاأثريات 
ال�سبيهة باملن�سطات يحدث ب�سرعة كبرية من خالل هذا 

امل�سار لالإدارة ".
ال�ستمتاع  يف  املتمثلة  الأول���ي���ة  "ال�سربة"  اأن  ح��ني  يف 
بتدخني �سيجارة يتم ال�سعور بها على الفور تقريبا، فاإنها 
تدفع  ل��ي��دج��ريوود،  وف��ق��ا  وال��ت��ي،  ب�سرعة  اأي�����س��ا  تختفي 
يف  متكرر  ب�سكل  التبغ  منتجات  ا�ستهالك  اإىل  املدخنني 

حماولة لتحقيق نف�ص التجربة املن�سطة.
ترتفع  التبغ،  ا�ستهالك  يتم  عندما  كلينك  مل��اي��و  ووف��ق��ا 
م�ستويات النيكوتني يف جمرى الدم وتدخل اإىل الدماغ، 

بامل�ستقبالت  ال��ن��ي��ك��وت��ني  ي��رت��ب��ط  امل����خ،  دخ����ول  مب��ج��رد 
الدماغ  يف  "ال�سعيد"  الكيميائي  الدوبامني  تطلق  التي 
ونتيجة  بالر�سا،  ي�سعرون  النا�ص  يجعل  مما  وين�سطها، 
ل��ذل��ك ���س��رع��ان م��ا اع��ت��ربت اأدم��غ��ة امل��دخ��ن��ني النيكوتني 
مادة "تبعث على ال�سعور بالر�سا"، و�سوف تتوق اإليها يف 

الفجوات بني ال�سجائر.
النيكوتني يف  املزمن من عدد م�ستقبالت  التدخني  يزيد 
املدمنني  املدخنني  امتالك  �سبب  يف�سر  ما  وهو  الدماغ، 
املدخنني"،  غري  من  اأكرث  مبليارات  امل�ستقبالت  "لهذه 

ح�سبما ذكرت مايو كلينيك.
وقال ليدجريوود:

و�سنوات،  لأ���س��ه��ر  بانتظام  ي��دخ��ن  م��ا  �سخ�ص  ك��ان  "اإذا   
اأن���ه يف  ل��درج��ة  النيكوتني  يعتاد على  ���س��وف  دم��اغ��ه  ف���اإن 
ب�سكل جيد، خالل  ليعمل  النيكوتني  اإىل  النهاية، يحتاج 
الفرتات التي ل يدخن فيها ال�سخ�ص املدمن، قد يعاين 
من اأعرا�ص الن�سحاب اجل�سدي حتى يتمكن دماغه من 

التكيف مع غياب النيكوتني.
والأرق  الرتكيز  على  القدرة  عدم  الأعرا�ص  ت�سمل هذه   

والكتئاب وقلة ال�سهية".
واأ���س��اف ل��ي��دج��ريوود: "اإن ه��ذا م��ن ب��ني ع��وام��ل اأخرى  
يف�سر �سبب معاناة الكثري من املدخنني للتخلي عن هذه 
اأن ال�سجائر  التاأثري الف�سيولوجي  اإىل هذا  اأ�سف  العادة، 
قانونية، ومتوفرة يف اأي حمطة وقود اأو متجر زاوية، ول 
يزال من املمكن تدخينها يف العديد من املواقع املختلفة 
يف  ي��رغ��ب  �سخ�ص  اأي  على  للغاية  ال�سعب  م��ن  ي�سبح   ،

الإقالع عن التدخني القيام بذلك".
منتجات  ا�ستخدام  يف  ب���داأوا  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ص  يجد  ق��د 
التبغ وهم اأطفال اأو مراهقون �سعوبة خا�سة يف الإقالع 

يعطل  اأن  ميكن  للنيكوتني  التعر�ص  لأن  التدخني،  عن 
منو الدماغ ، وفقا لإدارة الغذاء والدواء. ومن ال�سهل على 

املدخنني ال�سغار اأن يتورطوا.
اأنظمة  اأنه بينما تن�سج  واأظهرت درا�سات ت�سوير الدماغ 

املكافاأة يف الدماغ مبكرا، 
فاإن مركز التحكم يف ق�سرة الف�ص اجلبهي ين�سج ببطء، 
 Cold وفقا لتقرير �سدر عام 2012 ُن�سر يف الأ�سل يف
 Spring Harbour Perspectives in
املراهقون  يكون  البالغني،  مع  "باملقارنة   Medicine
عموما اأكرث حتفيزا باملكافاآت، وهم اأقل كرها للمخاطر، 

ويتاأثرون ب�سهولة اأكرث باأقرانهم".
لكن هل بع�ص النا�ص اأكرث عر�سة لالإدمان من غريهم؟ 
وهل يواجه اجلميع �سعوبات مماثلة عندما يتعلق الأمر 

بالإقالع عن التدخني،
عن  البتعاد  ن�سبيا  ال�سهل  من  اأن��ه  البع�ص  يجد  هل  اأو   

التدخني؟.
�سد  حم�سنون  النا�ص  اأن  اأعتقد  "ل  ل��ي��دج��ريوود:  ق��ال 
الإدمان، قد يكون بع�ص النا�ص اأكرث عر�سة لالإدمان من 
غريهم، ومن املوؤكد اأنه يبدو اأن التعر�ص للمواد امل�سببة 
لالإدمان يف �سن مبكرة يعر�ص املرء خلطر اأكرب لالإ�سابة 

بالإدمان".
على  لالعتماد   Fagerström اخ��ت��ب��ار  تطوير  ومت 
ال�سويدي  النف�ص  عامل  قبل  من   1978 عام  النيكوتني 
ا�ستبيان  وه���و   ،Karl-Olov Fagerström
النيكوتني  على  الفرد  اعتماد  م�ستوى  لتحديد  ي�ستخدم 
ب��ال��ع��دي��د من  ب��ت��دخ��ني ال�سجائر م��ر الخ��ت��ب��ار  امل��رت��ب��ط 
ال�ستخدام  قيد  ي���زال  ل  لكنه  تقدميه،  منذ  ال��ت��ك��رارات 
اأحد الطرق الرئي�سية لتقييم  حتى يومنا هذا، ول يزال 

الإدمان.
الذي  ال��وق��ت  ع��ن  ال�����س��وؤال  الختبار  يف  الأ�سئلة  تت�سمن 
وك��م عدد  ال��ي��وم،  الأوىل يف  �سيجارته  ال��ف��رد  فيه  ي��دخ��ن 
ال�سجائر التي يدخنها كل يوم، وما اإذا كان �سيدخن حتى 

لو كان مري�سا لدرجة جتعله مقيدا يف �سريره.
درجات  ما  �سخ�ص  ي�سجل  عندما  اأن��ه  ليدجريوود  اأو�سح 
عالية ب�سكل خا�ص يف هذا الختبار، فمن املحتمل اأن يكون 
ذلك ب�سبب اأكرث من جمرد رغبة اجل�سم يف تلقي �سربات 

متكررة من النيكوتني.
املدخنني، هناك  للعديد من  "بالن�سبة  قال ليدجريوود: 
هوؤلء  ين�ساأ  ما  غالبا  تدخينهم،  يف  ت�ساهم  قوية  عوامل 
ي��دخ��ن فيها الآب����اء، وق��د مت ت�سميم  الأف����راد يف م��ن��ازل 

ال�سلوك لهم.
واأردف :"ل تزال ال�سجائر متاحة ب�سهولة يف العديد من 
الأماكن، وعلى الرغم من وجود قيود على الأماكن التي 
هناك  ي��زال  ل  اأن��ه  اإل  فيها،  التدخني  لالأ�سخا�ص  ميكن 
الأماكن  يف  للتدخني  لالأ�سخا�ص  الفر�ص  م��ن  العديد 
العامة، ول يزال هناك اأي�سا العديد من �سور التدخني يف 
الثقافة ال�سعبية قد ي�سهم ذلك يف ال�سعور باأن التدخني 

�سلوك طبيعي ورمبا حتى �ساحر".
يف  دورا  تلعب  ال��وراث��ي��ة  ال��ع��وام��ل  اأن  ال��درا���س��ات  وك�سفت 
ميكن  الإدم����ان  اأن  يعني  مم��ا  النيكوتني،  على  الع��ت��م��اد 
2010 يف  ع���ام  مل��راج��ع��ة  وف��ق��ا  ال��ع��ائ��الت،  يف  ينت�سر  اأن 
 Current Cardiovascular Risk جم��ل��ة 

.Reports
تن�ص Mayo Clinic على اأن اجلينات "قد توؤثر على 
املوجودة على �سطح اخلاليا  امل�ستقبالت  ا�ستجابة  كيفية 
التي  النيكوتني  م��ن  عالية  جل��رع��ات  ل��ل��دم��اغ  الع�سبية 

تنقلها ال�سجائر" ، 
مما قد يعني اأنه ب�سبب الوراثة اجلينية مبجرد اأن يبداأ 
اأن  امل��رج��ح  اأك���رث م��ن  البع�ص  ب��ال��ت��دخ��ني، ي�سبح  ال��ن��ا���ص 

ت�ستمر هذه العادة لحقا.
ووفقا لبحث عام 2008 الذي اأجرته جمعية علم النف�ص 
الأمريكية "ميكن ربط ن�سف قابلية ال�سخ�ص على الأقل 

لالإدمان على املخدرات بالعوامل الوراثية".
بالتدخني،  املرتبطة  العديدة  املخاطر  من  الرغم  وعلى 
وعلى الرغم من اأنه ُيعتقد اأنه ي�ساهم يف وفاة 8 ماليني 
�سخ�ص يف جميع اأنحاء العامل كل عام، مبا يف ذلك 1.2 
املبا�سر،ل  غ��ري  للتدخني  التعر�ص  م��ن  مي��وت��ون  مليون 
يزال التبغ متاحا على نطاق وا�سع وميكن الو�سول اإليها 

ب�سهولة.
ووفقا ملايو كلينك يف حني اأن الإدمان يحدث ب�سرعة ، فاإن 
الفوائد ال�سحية كذلك مبجرد الإقالع عن التدخني، يف 

غ�سون 20 دقيقة من تدخني �سيجارة، 
ينخف�ص معدل �سربات القلب يف غ�سون 12 �ساعة، تعود 
اأك�سيد الكربون اإىل طبيعتها يف الدم،  اأول  م�ستويات غاز 
والدورة  الرئة  وظائف  تتح�سن  اأ�سهر،  ثالثة  غ�سون  يف 
الدموية وبعد عام، ينخف�ص خطر الإ�سابة بنوبة قلبية 

مبقدار الن�سف.

دماغ �ملدخن يحتاج �إىل �لنيكوتن ليعمل ب�صكل جيد

التدخني.. ملاذا ي�صبب التبغ الإدمان؟

�صبع عادات �صحية ميكن لاللتزام بها درء
 خطر الإ�صابة ب�صكتة دماغية

اأن احل��ف��اظ ع��ل��ى نظام  وي��و���س��ح ال��ب��اح��ث��ون 
ال��ري��ا���س��ة بانتظام  غ��ذائ��ي ج��ي��د ومم��ار���س��ة 

ميكن اأن يوازن اأي خطر وراثي.
وت��اب��ع اخل����رباء 11500 م��ن ال��ب��ال��غ��ني يف 
الوليات املتحدة، ترتاوح اأعمارهم بني 45 و 
64 عاما، ملا يقارب 30 عاما، حيث �ساهدوا 
كيف اأثر اأ�سلوب حياتهم على خطر الإ�سابة 

بال�سكتة الدماغية.
ال��ت��ي ابتكرتها  ال���ع���ادات  وُي��ط��ل��ق ع��ل��ى ه���ذه 
 Life's" ا���س��م  الأم��ري��ك��ي��ة،  القلب  جمعية 

."Simple 7
الدم  وارتفاع �سغط  العمر  اأن  املعروف  ومن 
وال���ت���دخ���ني وال�����س��م��ن��ة ومن����ط احل���ي���اة غري 
م��ن خطر  ت��زي��د  ال�����س��ك��ري  امل�ستقر وم��ر���ص 
عامل  ويتمثل  الدماغية.  بال�سكتة  الإ�سابة 

اخلطر الأكرب يف التاريخ العائلي للحالة.

خطر  "درجة  امل�ساركني  جميع  اإع��ط��اء  ومت 
متعددة  ال���دم���اغ���ي���ة  ب��ال�����س��ك��ت��ة  الإ�����س����اب����ة 
التي  ال���دم  اخ��ت��ب��ارات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  اجلينات"، 
بالأحداث  املرتبطة  املنذرة  الطفرات  حددت 

املميتة.
ل�سكتة  تعر�سهم  احتمالية  م��دى  ه��ذا  وقّيم 
احلم�ص  على  بناء  حياتهم،  خ��الل  دماغية 

النووي اخلا�ص بهم فقط.
الطبية  �سجالتهم  ال��ب��اح��ث��ون  ف��ح�����ص  ك��م��ا 
احلياة  من��ط  ل��ع��ادات  اتباعهم  م��دى  ملعرفة 

ال�سبع.
الكولي�سرتول  م�ستوى  انخفا�ص  و�سجلوا 
بناء على ما اإذا كانوا يتناولون الأدوية التي 
املخف�سة  العقاقري  مثل  ال��ده��ون،  تخف�ص 
وقا�ص  اجل���رع���ات.  وم��ق��دار  للكولي�سرتول، 
خالل  م��ن  للم�ساركني  ال��دم  �سغط  الفريق 

قيا�ص  مت  حني  يف  يتناولونها،  التي  الأدوي���ة 
كانوا  اإذا  ما  على  بناء  ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة 

يعاجلون من مر�ص ال�سكري.
ومت ت�سجيل حالة التدخني، وموؤ�سرات كتلة 
النظام  تخمني  ومت  اجل�����س��م،  ووزن  اجل�سم 
الفاكهة  لتناول  ا�ستبيان  الغذائي من خالل 
البدين  ال��ن�����س��اط  وق���ي���ا����ص  واخل���������س����روات، 

بالدقائق يف الأ�سبوع.
وك���ان امل�����س��ارك��ون الأك����رث ع��ر���س��ة للمخاطر 
الأكرث  ه��م  للقلب  �سحة  واأ����س���واأ  ال��وراث��ي��ة 
مدى  على  دماغية  ب�سكتة  لالإ�سابة  عر�سة 

حياتهم، بنحو 25%.
لكن بالن�سبة لأولئك الذين التزموا بربنامج 
انخف�ص  ف��ق��د   ،Life's Simple 7
كما   ،43% اإىل   30 بن�سبة  لديهم  اخلطر 

يظهر التحليل.

واأ�سار الباحثون اإىل اأن هذه املمار�سات 
اأخرى  �سنوات  �ست  يقارب  ما  اأ�سافت 
ال�سكتات  م���ن  اخل��ال��ي��ة  احل���ي���اة  م���ن 

الدماغية.
املجموعة  ����س���ه���دت  ع�������ام،  وب�������س���ك���ل 
اأق���ل ع��دد م��ن حالت  الأك���رث �سحة 
بينما   )%  6( ال��دم��اغ��ي��ة  ال�����س��ك��ت��ة 
كانت الن�سبة الأكرب يف اأولئك الذين 

اتبعوا العادات الأقل )57%(.
فورنغ  مرييام  الربوفي�سورة  وقالت 
ع��امل��ة ال���وراث���ة ب��ج��ام��ع��ة ت��ك�����س��ا���ص يف 
هيو�سن، التي قادت الدرا�سة: "اأكدت 
ع��وام��ل اخلطر  ت��ع��دي��ل  اأن  درا���س��ت��ن��ا 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ن��م��ط احل���ي���اة مي��ك��ن اأن 
لالإ�سابة  اجليني  اخلطر  ي��وازن 

بال�سكتة الدماغية".

دماغية  ل�صكتة  �لنا�ض  تعر�ض  خطر  �لن�صف  لدرجة  تقلل  �أن  ميكن  �صحية  عاد�ت  �صبع  �أن  جديدة  �أبحاث  زعمت 
تهدد حياتهم.ويقول �لباحثون من جامعة تك�صا�ض يف هيو�صنت، �إن �للتز�م بهذه �لعاد�ت �صحية قد يقلل من خطر 
�لإ�صابة ب�صكتة دماغية مبقد�ر �لن�صف تقريبا.وت�صمل هذه �لعاد�ت �ل�صبع �لإقالع عن �لتدخن، وممار�صة �لن�صاط 

�لكولي�صرتول  �لوزن، و�حلفاظ على �صغط دم طبيعي، و�ل�صيطرة على  �لبدين، و�حلفاظ على نظام غذ�ئي جيد، وفقد�ن 
وخف�ض ن�صبة �ل�صكر يف �لدم.
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�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5002/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000013( وال�سادر عن حممد عدوي ح�سن 
قطب بقيمة )250000( مع الزام املنفذ �سده بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة .

طالب التنفيذ : التي�سري العاملية للتجارة العامة �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديره - دبي - �سارع �سارع ابوبكر ال�سديق - مبنى مركز 

البخيت التجاري - �سقة 408
املطلوب اإعالنه : 1- حممد عدوي ح�سن قطب - �سفته : منفذ �سده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )255620(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - فريدريك �أودجنا
�ملرجتعة �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003748/ 

اإىل املحكوم عليه : فريدريك اأودجنا 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:م�سرف 
اأن املحكوم له املذكور  قد  اليها اعاله، ومبا  امل�سار  ال�سارقة ال�سالمي  ، يف الق�سية 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :73790
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - مناف مادو�سود هانان
�ملرجتعة �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004053/ 

اإىل املحكوم عليه : مناف مادو�سود هانان 
املنفذ:ورثة  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�سار  الق�سية  يف   ، م�سري   اجلن�سية   - اجلرائرى  احمد  عو�ص 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :19500
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - موناليز� ل�سناعة �الثاث ذ.م.م
جزئي مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004014/ 

اإىل املحكوم عليه : موناليزا ل�سناعة الثاث ذ.م.م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:حممد 
احمد حممد ال�سريف ، اجلن�سية اأردين  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم 
، ومبا ان  الر�سم املحدد لذلك  املذكور ودفع  املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  له 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :5204
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �أم �لقيوين �الحتادية 
 UAQCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000122/ 

�ل�سيكات �ملرجتعة

اإىل املنفذ �سده : را�سد عبدالرحمن حممد اأكرب البلو�سي
العنوان:يعلن بالن�سر 

املنفذ:م�سرف  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
املذكور  قد  له  املحكوم  اأن  اعاله، ومبا  اليها  امل�سار  الق�سية  ، يف  ال�سالمي  ال�سارقة 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي :234313.0 درهم بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002302 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : م�سبح مانع جمعة الغوي�ص ال�سويدي
جمهول حمل الإقامة 

للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  احلكم 
مبلغ وقدره )98.010.14( ثمانية وت�سعون الفا وع�سرة دراهم واربعة ع�سر فل�سا ، والفائدة 
القانونية بواقع 9 % من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد - الزام املدعي عليهما 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
ال�سارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2022/8/16 انت مكلف باحل�سور بجل�سة  لذا 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10 ( �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/2  
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

عائ�سة عبد�هلل �آل علي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002302 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : معمل حلويات هيل زعفران موؤ�س�سة فردية
جمهول حمل الإقامة 

للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  احلكم 
مبلغ وقدره )98.010.14( ثمانية وت�سعون الفا وع�سرة دراهم واربعة ع�سر فل�سا ، والفائدة 
القانونية بواقع 9 % من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد - الزام املدعي عليهما 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
ال�سارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2022/8/16 انت مكلف باحل�سور بجل�سة  لذا 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10 ( �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/2  
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

عائ�سة عبد�هلل �آل علي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
MOJAU_2022- 0077732 رقم �ملعاملة

تنازل/وبيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة:�سيجي براجيت افاجنيكاتيل كري�سنانونى ، ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 50% وذلك اىل لل�سيدة/رادهيكا نيالمبيلى 
راجان راجان نيالمبيلى ابو كوتان - اجلن�سية الهند ، وذلك يف الرخ�سة املهنية بوكيل 
خدمات امل�سماة )�سالون الق�سة املثالية للحالقة( املرخ�سة برقم:772399 ال�سادرة 

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

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70021

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
MOJAU_2022- 0080408 رقم �ملعاملة

تنازل/وبيع
المارات  اجلن�سية   ، خوان  جمعه  ثاين  �سعيد  ال�سيد:�سامل  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد:حممد  100% وذلك اىل  والبالغة  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يرغب يف 
كل نظر حممد اجلن�سية افغان�ستان يف الرخ�سه )بقاله الن�سال( والتي تاأ�س�ست بامارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:522100 �سادرة من دائرة التنميه القت�سادية.
موؤ�س�سه  من  القانوين  ال�سكل  تغيري   ، لخر  الرخ�سة  �ساحب  اخرى:تنازل  تعديالت 

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

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
MOJAU_2022- 0080283 رقم �ملعاملة

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

الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول :  ا�سماعيل عبدالكرمي �سالح عبدالكرمي املن�سوري - اجلن�سية المارات 

بكامل ح�س�سه %100
اإىل الطرف الثاين : احمد خمي�ص را�سد ابو�سهم النقبي - اجلن�سية المارات

بال�سم التجاري )بقالة احلوامي(  ن�ساط الرخ�سة )بقالة( واملرخ�ص من دائرة التنمية 
الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة جتاريةرقم:141396 ال�سادرة  بتاريخ  

1991/6/9   يف دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان.تنازل �ساحب الرخ�سة لخر
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

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

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70349

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : لوجنوير باي �ور جال�ض للتجارة �ض.ذ.م.م 
ال  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�سيخ ح��م��دان  �سمو  م��ي��زان��ني ملك  : مكتب ط��اب��ق  ال��ع��ن��وان 
مكتوم - الكرامة ا�ستدامة B ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1368115  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   816295  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/12 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �ت�ض �يه �م لتدقيق �حل�صابات العنوان : مكتب 
بور�سعيد   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م 
- هاتف : 042973060 فاك�ص : 042973071 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �صوبرماركت مينى �ض.ذ.م.م 
ال�سكل  الثالثة  حمي�سنة   - الق�سر  و�سوؤون  الوق��اف  موؤ�س�سه  ملك   7 حمل   : العنوان 
883048 رقم القيد بال�سجل  ،  رقم الرخ�سة :  القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة 
التجاري : 1489166 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2022/7/13
حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رقم  مكتب   : العنوان  �حل�صابات  لتدقيق  �م  �يه  �ت�ض 
بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�ص 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   042973071  :

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �ت�ض �يه �م لتدقيق �حل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة 

- بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�ص : 042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإق��ت�����س��اد  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
للتجارة �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار  �ور جال�ض  لوجنوير باي  اأع��اله لت�سفية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/7/12 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل امل�سفي املعني يف  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص  2022/7/12 وعلى من لديه 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �ت�ض �يه �م لتدقيق �حل�صابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة 

- بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�ص : 042973071   
مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  �يييض.ذ.م.م  مينى  �صوبرماركت  لت�سفية 
2022/7/13 وعلى  بتاريخ  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب   2022/7/26
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية وذلك خالل  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اله، م�سطحباً  املذكور  العنوان 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : كالو�ض بروفايلز لتجارة مو�د �لديكور �ض.ذ.م.م 
املحدودة - جممع دبي لال�ستثمار  الم��ارات ريت  BC10 ملك  : مكتب رقم  العنوان 
الول - بردبي  ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة- ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م ،  رقم 
الرخ�سة : 967020 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1586388 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/27 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �ت�ض �يه �م لتدقيق �حل�صابات العنوان : مكتب 
بور�سعيد   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م 
- هاتف : 042973060 فاك�ص : 042973071 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �ت�ض �يه �م لتدقيق �حل�صابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة 

- بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�ص : 042973071   
مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
قرار  مبوجب  وذلك  �ض.ذ.م.م  �لديكور  مو�د  لتجارة  بروفايلز  كالو�ض  لت�سفية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/7/27 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل امل�سفي املعني يف  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص  2022/7/27 وعلى من لديه 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ال�ستئناف رقم:1325/2022/315 ��ستئناف عمايل 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف العمالية الرابعة رقم 206

جزئي  عمايل  رق������م:2021/8044  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:يو�سف مالك نظري بول�ص ابراهيم
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة

وميثله:فهد �سلطان حممد بهارون اآل علي 
املطلوب اإعالنه :  1- ال�سركة الوطنية للخر�سانة اجلاهزة �ص.ذ.م.م -  �سفته: م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/8044 عمايل جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/8/17  ال�ساعة 10.00 �ص بقاعة التقا�سي عن بعد 
، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
70392

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5001/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

للمياه  م��رياج  عن  وال�سادر   )500075( رق��م  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
املعدنية ذ.م.م وموقع من وليد عثمان عطية اهلل حممد بقيمة )102535( درهم .

طالب التنفيذ : التي�سري العاملية للتجارة العامة �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديره - دبي - �سارع �سارع ابوبكر ال�سديق - مبنى مركز 

البخيت التجاري - �سقة 408
املعدنية ذ.م.م - �سفته  اإعالنهما : 1- وليد عثمان عطية اهلل حممد 2- مرياج للمياه  املطلوب 

: منفذ �سدهما
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )102535(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4841/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )700014( وال�سادر عن ام بي ايه �سارك �ستار للتجارة 
العامة �ص.ذ.م.م واملوقع من كال من ه�سام ح�سني الطيب عبوده مي�سره بركات عبدالقادر بركات جمتمعني 

وبقيمة )90000( .
طالب التنفيذ : التي�سري العاملية للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديره - دبي - �سارع �سارع ابوبكر ال�سديق - مبنى مركز البخيت 
التجاري - �سقة 408

املطلوب اإعالنهم : 1- مي�سرة بركات عبدالقادر بركات 2- ام بي ايه �ستار للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 3- ه�سام 
ح�سني الطيب عبوده - �سفتهم : منفذ �سدهم

به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
)90000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 70392

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6406/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )100023( وال�سادر عن نبيل علي حممد 
والزامه  ال�سفر  املنفذ �سده من  الكرمي مبنع  امركم  ا�سدار  مع  دره��م   )270.503( بقيمة  ار�سد 

بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  .
طالب التنفيذ : التي�سري العاملية للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديره - دبي - �سارع �سارع ابوبكر ال�سديق - مبنى مركز 
البخيت التجاري - �سقة 408

املطلوب اإعالنه : 1- نبيل علي حممد ار�سد - �سفته : منفذ �سده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )270608(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4345/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : تزيل ال�سيكني رقمي )000427 و 000487( واملح�سوبني على بنك را�ص 
منافذ  كافة  على  والتعميم  ال�سفر  من  �سده  املنفذ  ومنع  التنفيذية  بال�سيغة  اخليمة 

الدولة  .
طالب التنفيذ : مروه ر�سا حممد املغربي

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - النهدة �سحاري 2 2302 بجوار �سحاري �سنرت
املطلوب اإعالنه : 1- يا�سر ها�سم �سعد �ساكر - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )32150( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4499/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )500148( وال�سادر عن عثمان بله حممد 
نا�سر بقيمة )52450( م�سحوبا على بنك ابوظبي ال�سالمي مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : التي�سري العاملية للتجارة العامة �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديره - دبي - �سارع �سارع ابوبكر ال�سديق - مبنى مركز 

البخيت التجاري - �سقة 408
املطلوب اإعالنه : 1- عثمان بله حممد احمد نا�سر - �سفته : منفذ �سده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )54014( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  572/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 453/2020 عقاري جزئي واملعدل بال�ستئناف رقم 

2021/397 ا�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )407.445( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب التنفيذ : ر�ستم �سادق فانى

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - �سارع اخلان - مبنى الربج الول - �سقة 12-1202 
- بناية حت�سيل

الكائنة يف جزر العذراء الربيطانية وميثلها  اأمنيات بروبرتيز ناين ليمتد -  اإعالنهم: 1- �سركة  املطلوب 
داخل الدولة املدعي عليها 2- امنيات بروبرتيز ناين ليمتد �ص.ذ.م.م 3- باد بروبريتز ناين ليمتد - �سفتهم: 

منفذ �سدهم
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  مو�سوع الإع��الن :قد 
)407445.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

�عالن بالن�سر 
 4772/2022/207 تنفيذ جتاري 

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

 - ذ.م.م  ريتيل تردينغ  ا�ص دي  ����ص.ذ.م.م 2- جيه  بينو  ام  بوتيك  املنفذ �سده/1-  اىل 
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اب�سونز التجارية ذ.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)266.729.95( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197
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�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5695/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000025( وال�سادر من املنفذ �سدها/ليايل وفيق 
م�سطفى باجمايل مبلغ )94.750( درهم مع ا�سدار امركم الكرمي مبنع املنفذ �سدها من ال�سفر .

طالب التنفيذ : خالد زياد �سالح زيد الكيالين
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - فندق الفريمونت - الطابق الثالث ع�سر 

مكتب 1302 - هاتف متحرك 0569553265
املطلوب اإعالنه : 1- ليايل وفيق م�سطفى - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)94750( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 70197

MOJAU_2022- 0080531 رقم �ملعاملة
تنازل/وبيع

اماراتي   - البلوكي  العجماين  حممد  عبدالنور  ال�سيد:حممد  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن  784196243632047 ارغب يف  اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم 
كامل ح�ستي البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )اأركان البيت ملقاولت البناء( موؤ�س�سه فردية 
والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة حتت رقم:753278 اىل ال�سيد/نعمان فرحان اللولح - �سوري 

اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم:784198003242736 لت�سبح ن�سبته %100.
اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة لخر - حتويل ال�سكل القانوين من فردية اىل �سركة ال�سخ�ص 

الواحد ذ.م.م - متلك اجنبي كامل - تعديل ال�سم ح�سب ال�سكل اجلديد
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم:2022/150055 
املنذره:ق�سر امللوك للعقارات �ص.م.خ

املنذر اليها:باز بي ا�ستديو م.م.ح/ذ.م.م )امل�ستاأجر(
القيمة  اليها وتخطرها ب�سداد مبلغ )8962( درهم  املنذر  املاثل اىل  العديل  املنذره النذار  توجه 
من  املرتد   )000029( رقم  ال�سيك  قيمة  مرت�سد  تت�سمن  التي  ال�سداد  امل�ستحقة  اليجارية 
البنك وذلك خالل فرتة اق�ساها �سهر )ثالثون يوما( من تاريخ اعالن املنذر اليها لالنذار املاثل 
مع ما ي�ستجد من قيمة ايجارية ويف حال عدم �سداد القيمة اليجارية املطالب بها تخطر املنذرة 
املنذر اليها انه بعد انتهاء املهلة القانونية �ست�سطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية طبقا 
للقانون بخ�سو�ص املطالبة بالخالء مع املطالبة ب�سداد القيمة اليجارية حتى تاريخ الخالء التام 
املبالغ  �سداد  اليه  املنذر  ر�سومها ومطالبة  واملياه و�سداد  الكهرباء  براءة ذمة من  �سهادة  مع اح�سار 
كامال مبطالبة  القانوين  بحقها  املنذرة  بذمته وحتتفظ  املرت�سدة  والر�سوم  والغرامات  اليجارية 
املنذر اليه بالتعوي�ص عن العطل وال�سرر طبقا عقد اليجار والقانون عن اأي تاأخري او اعمال �سيانه 

او اي اعرتا�ص مع الزام املنذر اليه حتمل كافة الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة  .
�لكاتب �لعدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005184 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كري�ستفور �سو�سو - جمهول حمل الإقامة 
اعالن املدعي عليه ن�سرا باللغتني العربية والجنليزية

املدعي عليه  ب���:الزام  ذ.م.م تطالبكم فيها  المارات  �سركة اجرة  املدعي  املرفوعة من  الدعوى 
ب�سداد مبلغ وقدره )25226 درهم( خم�سة وع�سرون الف ومائتان و�ستة وع�سرون درهم مع 
الزام   - التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  12% من  وقدرها  قانونية  بفائدة  احلكم  �سمول 

املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة .
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/9 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  لذا 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/2  
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

حممد ح�سني �مني �ملال

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
يف الق�صية رقم 4164 ل�صنة 2022 جتاري جزئي حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
املعلن اليه للمدعي عليهم:حممد فاروق فهيم حممد فهيم - اف�سان فاروق 

حممد فاروق فهيم
بناء على تكليفنا نحن اخلبري امل�سريف د.و�سيم حممد ها�سم جرب من قبل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية - املوقرة لعمال اخلربة امل�سرفية يف 
الثانية  ال�ساعة  امل��واف��ق:2022/8/8  الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثنني 
الت�سال  خ��الل  من  ذل��ك  و  امل�سرفية  للخربة  الجتماع  لعقد  ظهرا  ع�سر 
املرئي عرب تطبيق )زووم( لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور 

الجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
�خلبري �مل�صريف/د.و�صيم جرب
رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 630

دعوة حل�سور �جتماع �خلربة �مل�سريف

70021 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
يف الدعوى رقم 2022/1284 جتاري جزئي

املقامة من املدعي:با�سم احللبي جيلجني
�سد املدعي عليهم:1- ايفان اندري�ص ت�سانينج افيال

2- رامون انتونيو غوردل�ص مونتي�ص.
نعلن نحن اخلبري احل�سابي/اليازية خليفة املري انه مت تعيينا من قبل حمكمة دبي 
البتدائية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى 
املذكورة اعاله - وعليه نعلن املدعي عليهم )ايفان اندري�ص ت�سانينج افيال ، رامون 
املقرر له جل�سة يوم اخلمي�ص  انتونيو غوردل�ص مونتي�ص( حل�سور اجتماع اخلربة 
امل��واف��ق:2022/8/11 يف متام ال�ساعة 11:30 �سباحا وذلك من خالل تطبيق زوم - 

فاك�ص:97142997793+ - هاتف:97142997711+
�خلبري �حل�صابي/�ليازية خليفة �ملري

�إعالن �جتماع �خلربة

70392
�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
جزئي   مدين   SHCFICIREA2021 /0008243 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عرفان احمد نظري احمد - العنوان:9403810 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/3/29 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة ذ.م.م بالتايل :حكمت املحكمة 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )فقط ثالثة ع�سر الف واربعمائة 
وواحد وخم�سون درهم و�ستة وع�سرون فل�ص( وبالزامه بامل�سروفات وبرف�ص 

مازاد على ذلك من طلبات
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية .

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�سارقة �البتد�ئية �الحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�سية �لتنفيذية رقم 1384 ل�سنة 2021 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(
املنفذ �سده / موؤ�س�سة وا�سط لتجارة املعدات - موؤ�س�سة فردية ملالكها/عبدالقادر احمد حممد

ل�سالح طالب التنفيذ/بنك دبي ال�سالمي �ص.م.ع 
تعلن حمكمة ال�سارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات 
www.emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الأربعاء املوافق 2022/8/17 

وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �سده واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
درهم  التثمني:53.890.000  ب�سعر  ال�سارقة  بامارة  ال�سناعية  ال�سجعة  1593 ملك مبنطقة  رقم  - قطعة 

والعقار عبارة عن ار�ص )بالواقع العقار قيد الن�ساء(
املقدر  الثمن  20% من  بقيمة  �سيك م�سدق  يتقدم مبوجب  ان  باملزايدة  بالإ�سرتاك  الراغب  على  يتوجب 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 
اللكرتوين لالإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل 
بثالثة  للبيع  املحدد  املوقع  قبل  م�ستندات  من  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ص  له  من 

اأيام على الأقل. 
رئي�س ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع 

حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70496

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2125/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000009( وال�سادرة عن املنفذ �سده من 
بنك المارات دبي الوطني بقيمة )27300( درهم والر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : اميك�ص ال�سرق الو�سط �ص.م.ب )م( المارات
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع �سارع الفلك - مبنى بناية فندق ميديا وان - �سقة 

الطابق 27 - وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك
املطلوب اإعالنه : 1- تامر حممد احمد �سالح القباين - �سفته : منفذ �سده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )27300( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6666/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2021/3488 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )246475.05( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : �سركة م�سانع ال�سباغ الوطنية املحدودة

ال�سيخ  �سارع  �سارع   - ع�سر  الثالثة  ال�سناعية  املنطقة   - ال�سارقة  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
حممد بن زايد - مبنى جممع م�سانع نا�سيونال دوار نا�سونال

املطلوب اإعالنه : 1- ملتى لينك للمقاولت �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )حق منفعة 
ار�ص يف منطقة �سيح �سعيب 4 رقم الر�ص 271( وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ال�ستئناف رقم:1583/2022/305 ��ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:49/2021 جتاري م�سارف كلي والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:عبداملجيد ا�سماعيل علي عبدالرحيم الفهيم

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - مدينة خليفة - مدينة خليفة - ق�سم رقم 41 - قطعة ار�ص رقم 
30 - وميثله:احمد عبدالعزيز جا�سم عبداهلل ك�سواين 

املطلوب اإعالنه :  1- منارا فيلو�سيتي القاب�سة املحدودة -  �سفته: م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/49 جتاري م�سارف كلي. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/8/17  ال�ساعة 10.00 �ص بقاعة التقا�سي عن بعد ، 

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

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
70021 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �ملنازعة رقم:575/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756
مو�سوع املنازعة : املطالبة مببلغ )16385.75( درهم بال�سافة للفوائد القانونية بواقع 9% حتى متام 

ال�سداد  . 
املتنازع:زعبيل لتاأجري ال�سيارات - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع الكرامة - مبنى ارنكو - �سقة الثالث 
- ثريفتي لتاجري ال�سيارات 

املطلوب اإعالنه :  1- احمد بن حممد بن �سعيد الغامدي  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ )16385.75( درهم بال�سافة 
للفوائد القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد- اعالن املتنازع �سده بالقرار املنهي للخ�سومة قررت 
املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ص املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات 
املدنية وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سده مبلغ )16.385.75( درهم والفائدة 5% من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70392

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�عالن بالن�سر 

 253/2022/1939 تنفيذ �سيكات 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهم/1- �سعاده عبدالرحيم ذيب ابو�سعاده  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )414742.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
يف �لدعوى رقم  252/2021/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف امارة دبي .

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �ص.م.ع 
عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - ا�سبكت تاور - الطابق الرابع - مكتب 404

وميثله:نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي 
املطلوب اإعالنه : فوؤاد عبا�ص متيز 

عنوانه :المارات - امارة دبي - ند ح�سة - ا�سم املبنى �سافري ريزيدن�ص - الطابق الرابع - ال�سقة رقم 411 - 0544452322 
yamani.yaser22@gmail.com -

مو�سوع الإعالن :  اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/24 ال�ساعة 05:00:00 م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
411 - منطقة ند ح�سة - رقم  العقار  �سكنية - رقم  2106/10/22 وحدة  2007/10/23 اىل  املمتلكات :حق منفعة من 
الر�ص 649 - رقم البلدية 262-626 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى �سفري ريزدين�ص - الطابق 4 - امل�ساحة 71.83 مرت مربع - 

التقييم 410.309.55 درهم  -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70496 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - ر�مي �ساكا هالل

جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004087/ 

اإىل املحكوم عليه : رامي �ساكا هالل 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:بنك 
دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم 
له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :248061
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70021 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �ل�سنغال ملقاوالت �الأملنيوم و�لزجاج
�د�ء �مر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003274/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�سنغال ملقاولت الأملنيوم والزجاج 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ:�سركة 
اخلليج لل�سحب �ص.ذ.م.م  ، يف الق�سية امل�سار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف :2035974
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �ملنازعة رقم:1491/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة ع�سر رقم 765

و�سبعة  مائتان  دره��م   )247.755.90( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   : املنازعة  مو�سوع 
واربعون الفا و�سبعمائة وخم�سة وخم�سون درهما و 90 فل�سا والفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 

التام الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:هنيكل بويل بت لل�سناعات املحدوده ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ام القيوين - �سارع الحتاد - منطقة ام الثعوب 7 - جممع اأبنية م�ستقل على الطريق 
املطلوب اإعالنه :  1- دايكوتك �ص.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 

ت��وؤدي للمدعية مبلغ وقدره  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليها بان  مو�سوع الإع��الن :  قد 
والفائدة  فل�سا   90 و  درهما  وخم�سون  وخم�سة  و�سبعمائة  الفا  وارب��ع��ون  و�سبعة  مائتان  دره��م   )247.755.90(
بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
، وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2022/8/17 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة 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 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70519

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
تنازل/وبيع

�عالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة:هيفاء عاطف هيثم حممد اليافعي - اجلن�سية المارات - 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 10% يف الرخ�سه امل�سماه )مامز كافيه - فرع 
ال�سارقة( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم:733553 - 
�سانف  علي حممد  ال�سيد/احالم   ، الردن  اجلن�سية   - مو�سى  ال�سيدة/انعام ح�سن ح�سني  اىل 
- اجلن�سية اليمن يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 90% يف الرخ�سة امل�سماه 
)مامز كافيه - فرع ال�سارقة( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية 

رقم:733553 اىل ال�سيدة/انعام ح�سن ح�سني مو�سى - اجلن�سية الردن
تعديالت اخرى:تغري ال�سكل القانوين من فرع ل�سركة حمليه اىل وكيل خدمات 

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

الجراءات القانونية .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
تنازل/وبيع

�عالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة:هيفاء عاطف هيثم حممد اليافعي - اجلن�سية المارات - 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:احالم علي حممد 
�سانف - اجلن�سية اليمن يف الرخ�سه امل�سماه )مطعم ور�سان للمندي( تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم:628979 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة
تعديالت اخرى:1- تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل فرع ل�سركة حملية

 - ذ.م.م  للمندي  ور�سان  مطعم  اىل  للمندي  ور�سان  من:مطعم  التجاري  ال�سم  تغيري   -2
�سركة ال�سخ�ص الواحد فرع ال�سارقة 

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

الجراءات القانونية .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 70555
�عالن تنازل عن رخ�سة

ليكن معلوما للجميع بانه �سوف يقوم الكاتب العدل بالت�سديق على عقد بيع وتنازل 
�سيف  حممد  خليفة  ال�سيد:حممد  من  ادناه  املذكورين  الطراف  بني  رخ�سه  عن 
احمد  حممد  ال�سيدة:ا�سماء  اىل   - املتحدة  العربية  المارات  اجلن�سية   - ال�سويدي 
امل�سماه )�سالون  الرخ�سة  املتحدة يف  العربية  المارات  - اجلن�سية  املحمدي  العلوي 
الرتكيز للحالقة( تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:777806 ال�سادرة 

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

اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0004963 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالرحمن ماهر يو�سف بطيخ - جمهول حمل الإقامة 
املدعي  ب���:الزام  فيها  تطالبكم  والتي  فرج  عالق  ا�سعد  ايهاب  املدعي/  من  املرفوعة  الدعوى 
عليه بان ي�سدد مبلغ وقدره )100.000( جنيه مائة الف جنيه م�سري او ما يعادله بالدرهم 
الفائدة  اىل  بال�سافة  املدعي  ل�سالح  درهم  الف  وع�سرون  درهم خم�سة   25.000 الماراتي 
2021/11/1 بال�سافة اىل كافة  9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف  القانونية بن�سبة 

الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية واتعاب املحاماة .
ال�سارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2022/8/10 انت مكلف باحل�سور بجل�سة  لذا 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/3  
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

حممد ح�سني �مني �ملال

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70634

�لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:545/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20

مو�سوع الدعوى : بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم ب�سداد مبلغ وقدره )125.595( درهم وفائدة 
قانونية 5% من تاريخ �سرف املبلغ 2021/2/4 وحتى متام ال�سداد و�سم نزاع مدين رقم 3770-2021 الزام املدعي عليها 

بكافة الر�سوم وامل�ساريف وبدل اتعاب املحاماة . 
املدعي:ن�سام جو�سوب

عنوانه:المارات - امارة دبي - �سارع اخلليج التجاري 1 - منطقة اخلليج التجاري - فيجن تاور 1 - الطابق 17
وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه

املطلوب اإعالنه :  1- اف تي دي بارتنريز �ص.م.ح  -  �سفته : مدعي عليه 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/5/30 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/ ن�سام جو�سوب بحكمت املحكمة ح�سوريا للمدعي عليهما الول والثانية والثالثة مبثابة احل�سوري بالزام 
وخم�سمائة  ال��ف  وع�سرون  وخم�سة  مائة  دره��م   )125.595( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  والثانية  الول  عليهما  املدعي 
وخم�سة وت�سعون درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام 
، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف  والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70519 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

 �إخطار عديل بالوفاء
برقم �ملحرر 2022/0048327

عن  وكيال   784199591583259 رقم  هوية  بطاقة  واحمل  اجلن�سية  اأردين   ، خلف  يون�ص  راأفت  حممد   : ال�م�خ�ط�ر 
اردين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم:784196836469153 مبوجب   ، الدين  ابراهيم نظمي عالء  ال�سيد ها�سم 
الوكاله رقم:SH20190519D20376 ب�سفته مدير و�سريك يف الرخ�سة التجارية ال�سادرة من دبي برقم 710649 
رقم:0561332220  هاتف   - ال�سارقة  العنوان:الفيحاء   - ذ.م.م  الثقيلة  املعدات  وتاأجري  لتجارة  يوروب  با�سم:رويال 

.0586576169 -
املخطر اليه: زيد حممد ح�سني العتيبي ، الردن اجلن�سية يحمل جواز �سفر رقم:N092038 - العنوان/�ص.ب 85636 
اجلن�سية   - خليفة  ابو  �سليمان  فار�ص  اليه:حممد  املخطر   -  0527788331  - رقم:0553026882  هاتف   - دبي 
 - رقم:0553026882  هاتف   - دبي  العنوان:�ص.ب:85636   -  M042883:رقم �سفر  جواز  يحمل  الردن 
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املو�سوع:اخطار عديل للوفاء مببلغ 10.260 درهم

املخطر اليه حرر �سيك 1 للمخطر مببلغ 10.260 درهم مبوجب اتفاق بني الطرفني لجناز بع�ص العمال التي مت اجنازها 
من طرف املخطر لذلك فان املخطر يطالب املخطر اليه ب�سداد قيمة املبلغ املرت�سد يف ذمته حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك 
توجه املخطر ل�سرف ال�سيكات ال انه ارتد دون �سرفه لعدم كفاية الر�سيد وبياناته كالتايل �سيك 1 رقم 100964 مببلغ 
10.260 درهم بتاريخ ا�ستحقاقه 2020/4/29 واملح�سوب على بنك دبي ال�سالمي وحيث ان املخطر اليه قد يقوم بالوفاء 
باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى لذلك فاننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ 
العدل  الكاتب  ال�سيد  من  واطلب  القانونية  الجراءات  لتخاذ  �سن�سطر  وال  اخطاركم  تاريخ  من  ايام  خم�سة  خالل  املذكور 

التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
 �إخطار عديل بالوفاء

برقم �ملحرر 2022/0072026
املخطر:رم�سان علي جاد �سدقة - م�سري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم:784196906035801 

- العنوان:ال�سارقة - �سارع الوحدة - هاتف رقم:971507027109
املخطر اليه:احمد عبداملطلب حممد علي عبداملطلب - م�سري اجلن�سية

العنوان:ال�سارقة - هاتف رقم:971547651012
مو�سوع الخطار:املطالبة مببلغ وقدره 24.000 درهم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه قد حرر للمخطر و�سل امانه مببلغ وقدره )24.000( درهم اربعة 
وع�سرون الف درهم فقط لغري على ان يقوم باعادة املبلغ عن الطلب - حيث ان املخطر اليه مل 
يلتزم بدفع قيمة و�سل امانة يف املوعد املحدد ومياطل يف �سداد املبلغ املذكور دون مربر قانوين 
اربعة  درهم   24.000 امانه  و�سل  قيمة  بدفع  اللتزام  اليه  املخطر  من  املخطر  يطلب  وعليه 
وع�سرون الف درهم فقط لغري يف فرتة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ الخطار وال �سيتم اتخاذ 
املخطر من  يلتم�ص  وامل�ساريف وعليه  الر�سوم  كافة  املبلغ وحتمله  القانونية ل�ستالم  الجراءات 

�سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سميا.
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   
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ثقافة وفن�ن

26
�سعادة  م��ع  مو�سعا  ل��ق��اًءا  ال�سابع  ال��ع��دد  ت�سمن 
جمال �سامل الطريفي رئي�ص اجلامعة القا�سمية 
م�سريا اإىل الر�سالة املهمة التي حتملها اجلامعة 
مبا�سر  توجيه  م��ن  تنطلق  وال��ت��ي  عاتقها  على 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد 
تقدمي  ورع�����اه _ يف  اهلل  ال�����س��ارق��ة _ح��ف��ظ��ه 
على  انعك�ص  متطور،  اأكادميي  تعليمي  م�ستوى 
جناح اإدارة اجلامعة با�ستقطاب ما يقارب 103 

جن�سية من خمتلف دول العامل.
)اجلامعة  ع��ن��وان  ال��ع��دد  اف��ت��ت��اح��ي��ة  وت�سمنت 
الأ�ستاذ  ب��ق��ل��م  الإجن�������از(  وي�����س��ت��م��ر  ال��ق��ا���س��م��ي��ة 
الدكتور عواد اخللف، مدير اجلامعة القا�سمية 
م�سريا يف كلمته اإىل اأن اجلامعة التي مل تتجاوز 
ي��وم عن  كل  تعلن  الزمن  عمر  الأول يف  عقدها 
ر�سالتها،  يف  ك��ب��رية  لتظل   ، فيها  ج��دي��د  اإجن���از 
موؤ�ّس�سها  بعزم  ال�ساعية  ِهّمتها  ويف  روؤيتها،  ويف 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمّو  �ساحب  وبانيها 
ال��ق��ا���س��م��ّي حفظه اهلل ورع����اه حاكم  ب��ن حم��م��د 
ال�سارقة ع�سو املجل�ص الأعلى لالحتاد؛ لت�سري 
ع��ل��ى ب�����س��رية م��ن ُه����دى ون����ور ن��ح��و ال��ت��م��ّي��ز يف 
تقدمي تعليم جامعّي عاٍل متطور، يحرتم ثوابت 
الرتاث العربّي الإ�سالمّي، وينفتح على منجزات 
ث��ق��اف��ات��ه واآداب������ه وعلومه  ال��ع�����س��ر احل��ا���س��ر يف 
اأ�ساليب  باأحدث م�ستجّدات  ومهاراته مع الأخذ 
التعليم الفّعال وتقنياته من ال�سبورة التعليمّية 
ال�سديق  ال��ذك��ي  اإىل احل���رم اجل��ام��ع��ّي  ال��ذك��ّي��ة 

للبيئة ولالإن�سان وللجمال ولالإبداع.

ال�سوء  �سلط طلبة اجلامعة  تغطية خا�سة  ويف 
ال�سيخة  ل�سمو   “ جوهرية  “ر�سائل  كتاب  على 
�ساحب  قرينة  القا�سمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر 
الأعلى  املجل�ص  رئي�سة  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو 
ل�سوؤون الأ�سرة،  حيث ا�ستهدفت ف�سول الكتاب 
غر�ص قيمة الإن�سان يف نف�سه واأهميته يف تقدم 
امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل اك��ت�����س��اف ق���درات���ه الذاتية 
والعمل على تنميتها �سعياً للم�ساهمة يف التنمية 
قدرة  على  وال��ت��اأك��ي��د  ال���ذات  واإث��ب��ات  املجتمعية 

الإن�سان الإماراتي على التاأثري والإجناز .
ثابتة  واأب�����واب  ع��دي��دة  بتغطيات  ال��ع��دد  وح��ف��ل 
�سناعة  لر�سد  الإم���ارات���ي  ال���رتاث  على  رك���زت 
بعادات  ارتبطت  تقليدية  يدوية  كحرفة  ال�سدو 
األقى  كما  ع��ري��ق،  ك��م��وروث  الإم���ارات���ي  املجتمع 
ال�������س���وء ع���ل���ى دول������ة ال�سني  ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ة 
باب  خالل  من  الإ�سالمية  بالثقافة  وارتباطها 
اجلامعة  به  تتميز  ما  �سعوب وح�سارات يف ظل 

القا�سمية من تنوع ثقايف وح�ساري كبري.
طالبا   218 تخريج  عن  العدد  ملف  وخ�س�ص 
مع   ، الربيع  لف�سل  الثالث  ال��ف��وج  م��ن  وطالبة 
تخ�سي�ص �سخ�سية العدد لتتناول �سرية �سعادة 
علي ميحد ال�سويدي رئي�ص املجل�ص ال�ست�ساري 
لإم������ارة ال�����س��ارق��ة يف م��و���س��وع ح��م��ل ع���ن���وان ) 
املجل�ص  قبة  حت��ت  ا�ستقرت  ال��ع��ط��اء  م��ن  رح��ل��ة 

ال�ست�ساري (.
ال�سابع  ال��ع��دي��د  امل��م��ي��زة يف  امل��و���س��وع��ات  وم���ن 
يف  احل��ك��م��ة  ب��ي��ت  ع��ن  ال�����س��وء  ت�سليط  للمجلة 
امل�ستقبل  مل��ك��ت��ب��ات  من���وذج���ا  ب��و���س��ف��ه  ال�����س��ارق��ة 

احل�سارة  )ا���س��ت��ل��ه��ام  ع���ن���وان  ح��م��ل  مب��و���س��وع 
العربية على اأر�ص ال�سارقة( ، كما تطرق العدد 
ي�سمه من  وما  الت�سال  كلية  افتتاح مبنى  اإىل 
وخمتربات  واإذاع���ي���ة  تلفزيونية  ا���س��ت��ودي��وه��ات 
رقمية جمهزة باأحدث التقنيات من �ساأنها اإفادة 

الدار�سني يف تخ�س�سات الإعالم باجلامعة.
اجلامعة  م�ساركات  كافة  بيان  العدد  يغفل  ومل 
يف الأح��داث واملنا�سبات املختلفة التي من بينها 
ال�سارقة  معر�ص  يف  الأوىل  للمرة  م�ساركاتها 
الدويل للكتاب واجتماعات املجال�ص ال�ست�سارية 
يف اجلامعة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم 
م��ع ال��ع��دي��د م��ن امل��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ي��ة واملحلية 
القت�ساد  ب��ح��وث  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن  وت���ك���رمي 
الإ�سالمي وتخريج طلبة الدبلوم املهني املعتمد 

يف ال�سريفة الإ�سالمية.
ت��غ��ط��ي��ة خا�سة  ب���اإ����س���اف���ة  ال����ع����دد  ان����ف����رد  ك���م���ا 
للموؤمترات الدولية التي نظمتها اجلامعة لأول 
مرة منذ تاأ�سي�سها ومنها اإطالق املوؤمتر الدويل 
املخطوطات  )رق��م��ن��ة  ب��ع��ن��وان  للجامعة  الأول 
الأول  امل��وؤمت��ر  انعقاد  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سلية( 
ال�����دويل ال���واق���ع امل��ع��ا���س��ر واأث������ره ع��ل��ى العلوم 
القا�سمية  اجل��م��ع��ة  ب���ني  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��رع��ي��ة 

وجامعة الو�سل.  
و�سلط العدد ال�سوء على متيز جتربة اجلامعة 
القا�سمية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
غري  الطلبة  تاأهيل  فى  اللغات  مركز  ودور  بها 
للعربية  الأ�سا�سية  امل��ه��ارات  واإك�سابهم  ال��ع��رب 

ا�ستماعا وحتدثا وقراءة وكتابة.

مقاًل  ب��اأق��الم��ه��م  �سفحة  يف  ال��ع��دد  ���س��م  فيما 
لالأ�ستاذ الدكتور عبد الكرمي عثمان علي القائم 
باأعمال عميد كلية القراآن الكرمي  بعنوان “من 
 “ ال�سليم  التفكري  ال��ك��رمي يف  ال��ق��راآن  ه��داي��ات 
وجممع  احل�����س��ارات  ملتقى  احل���ج  وم��و���س��وع   ،

الدكتور  الأ����س���ت���اذ  ب��ق��ل��م  ال���ع���امل  يف  ال��ث��ق��اف��ات 
عبداحلليم من�سور اأ�ستاذ الفقه املقارن باجلامعة 
وكتب رئي�ص ق�سم اللغة العربية واآدابها الأ�ستاذ 
بعنوان:  مو�سوعا  عبداحلق  �سليمان  الدكتور 
من��وذج من اإع��ج��از احل��روف يف ال��ق��راآن الكرمي. 

فرحة”  “مداد  �سعر  ق�سيدة  ال��ق�����س��ائ��د  وم���ن 
للطالبة طيبة جليل تزامنا مع مرور 50 عاماً 
على تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ص الأعلى، حاكم 

ال�سارقة، مقاليد احلكم يف الإمارة.

اجلامعة القا�صمية ت�صدر العدد ال�صابع من 
جملة »منارة القا�صمية«

•• ال�شارقة-الفجر:

“هيئة  جتمع  ال�سيفية،  العطلة  م��ع  ت��زام��ن��اً 
يف  وال��ي��اف��ع��ني  للكتاب” الأط���ف���ال  ال�����س��ارق��ة 
الور�ص  م��ن  �سل�سلة  ع��ل��ى  ال�����س��رق��ي��ة  املنطقة 
تنظم  حيث  املعرفية،  واملحا�سرات  الرتفيهية 
ي�ستهدف  ال���ذي  امل�ستقبل”  “قائد  ب��رن��ام��ج 
ت��ع��زي��ز امل����ه����ارات ال��ف��ك��ري��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة لدى 
امل�����س��ارك��ني، م��ن خ���الل ال��ت��دري��ب ع��ل��ى كيفية 
لالأ�سخا�ص  الإي���ج���اب���ي���ة  ال����ع����ادات  اك��ت�����س��اب 

الناجحني واإ�سافتها اإىل حياتهم اليومية.
كلباء  مكتبة  يف  الربنامج  فعاليات  وتتوا�سل 
الرابع  الأول وحتى  الفرتة من  العامة خالل 
العامة  احللو  وادي  مكتبة  ويف  اأغ�سط�ص،  من 
اأغ�سط�ص،  من الثامن حتى احلادي ع�سر من 
خالل  فعالياته  ال��ربن��ام��ج  ا�ستكمل  ح��ني  يف 
���س��ه��ر ي��ول��ي��و يف ك���ل م���ن م��ك��ت��ب��ة دب���ا احل�سن 

العامة ومكتبة خورفكان العامة.
وي�����س��م��ل ال���ربن���ام���ج ال������ذي ي���ق���دم���ه امل�����درب 
اإتقان  على  امل�����س��ارك��ني  ت��دري��ب  اإغ����ذاين  حمد 
ال�ستفادة  ي��وم��ي يحقق  روت���ني  ب��ن��اء  م��ه��ارات 
اإجن��ازات جديدة يف  اإ�سافة  الوقت بهدف  من 
الثقة بالنف�ص،  ال�سخ�ص، وكيفية تعزيز  حياة 
واإتقان مهارة التخطيط والن�سباط يف تنفيذ 
امل�ساكل واتخاذ  م��ه��ارة ح��ل  واإت��ق��ان  اخل��ط��ط، 
القرار املنا�سب يف املواقف املختلفة، بالإ�سافة 

اإىل اإتقان مهارة البحث والتعلم الذاتي.
ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ف��ي��ز الأطفال  وت���رك���ز ور�����ص 
وال��ي��اف��ع��ني ع��ل��ى ا���س��ت��ك�����س��اف ف��ر���ص تطوير 
ثقتهم  وت��ع��زي��ز  التفكري  يف  ال��ذات��ي��ة  امل��ه��ارات 
وكيفية  ميتلكونها،  التي  وامل��واه��ب  بالقدرات 
وحتويلها  ال�سخ�سية  امل��ه��ارات  من  ال�ستفادة 
لتحقيق  خ��ط��ط  وو���س��ع  للتميز،  دواف����ع  اإىل 
الذي  الأمثل  بالأ�سلوب  ال�سخ�سية  الأه���داف 

يبدع  التي  وامل��واه��ب  الإمكانيات  مع  يتنا�سب 
فيها الطفل اأو النا�سئ.وحول م�ستوى الإقبال 
اأكد فا�سل ح�سني  امل�ساركة يف الربنامج،  على 
للكتاب  ال�سارقة  هيئة  مكتب  مدير  بو�سيم، 
“هيئة  يف املنطقة ال�سرقية، اأن تزامن تنظيم 
امل�ستقبل”  “قائد  لربنامج  للكتاب”  ال�سارقة 
للطالب  الفر�سة  اأت��اح  ال�سيفية  العطلة  مع 
فيه،  للم�ساركة  خمتلفة  درا�سية  مراحل  من 
باملنطقة  ال���ع���ام���ة  امل��ك��ت��ب��ات  ع��ل��ى  وال���ت���واف���د 
الربنامج  م�سمون  اأن  اإىل  م�سرياً  ال�سرقية، 
ال��ت��دري��ب��ي  ل��ق��ي ا���س��ت��ح�����س��ان اأول���ي���اء الأم����ور 
وترفيهية  معرفية  ف�سحة  فيه  وج��دوا  الذين 
لأبنائهم، ويف الوقت نف�سه اأتاح تدريبهم على 
اكت�ساب مهارات جديدة يكت�سفون من خاللها 
قدراتهم ومواهبهم يف التعلم وا�ستثمار اإجازة 
يف  زمالئهم  مع  امل�ساركة  خ��الل  من  ال�سيف، 
والتناف�ص  امل�ستقبل”  “قائد  برنامج  فعاليات 

الأ�سئلة  وط���رح  العمل  ور����ص  يف  الإب����داع  على 
ال�سخ�سية  وب���ن���اء  ال��ن��ق��ا���س��ات  يف  وامل�����س��ارك��ة 

القيادية الناجحة.

يعقد يف مكتبات دبا �حل�صن وخورفكان وكلباء وو�دي �حللو

»ال�صارقة للكتاب« جتمع الأطفال واليافعني
 يف برنامج تعريفي ترفيهي بعنوان »قائد امل�صتقبل« 

•• راأ�س اخليمة : الفجر 

الفرتا�سي  الثقايف  اأ�سبوعها  اخليمة  براأ�ص  واملتاحف  الآث��ار  دائ��رة  نظمت 
“ والذي جمع حتت  “ احل�سارات الإن�سانية  يف مو�سمه الأول حتت عنوان 
مظلته عدد من احل�سارات الن�سانية العريقة قدمها عدد من املتخ�س�سني 
ال�سبوع  اب��ت��داأ  حيث  العربي،  الوطن  دول  خمتلف  من  احل�سارات  علم  يف 
الثقايف مبحا�سرة قدمها الأ�ستاذ الدكتور زياد مهدي ال�سالمني عميد كلية 
البرتاء لل�سياحة والآثار يف جامعة احل�سني بن طالل  بعنوان “ احل�سارة 

يف  باحثة  الفار�سي  ملياء  ال��دك��ت��ورة  قدمت  كما   ، البرتاء”  واآث���ار  النبطية 
الوطني للرتاث بتون�ص  املعهد  الآث��ار واملتاحف يف  علوم الرتاث اخت�سا�ص 
حما�سرة بعنوان “ احل�سارة القرطاجية وتاأ�سي�ص قرطاج ودورها يف البحر 
واألقت الدكتورة ر�سا عبدالوهاب اجلمعة اأ�ستاذ م�ساعد  الأبي�ص املتو�سط”، 
حما�سرة  العراقية  �سامراء  جامعة  يف  الآث���ار  ق�سم  الآداب  كلية  يف  دك��ت��ور 
بعنوان “ احل�سارة الأ�سورية وازدهارها يف امرباطورية مرتامية الأطراف” 
، ومت اختتام اأن�سطة الأ�سبوع الثقايف الفرتا�سي مبحا�سرة حتمل عنوان “ 
احل�سارة الفرعونية “ قدمتها الدكتورة مروة عبدالرازق مدير الت�سجيل 

والتوثيق واإدارة املجموعات الأثرية يف املتحف امل�سري بالقاهرة، حيث ح�سر 
خمتلف  من  واملخت�سني  الباحثني  و  املهتمني  من  عدد  افرتا�سيا  الأ�سبوع 
اأنحاء الوطن العربي. و�سرح �سعادة اأحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة 
الآثار واملتاحف براأ�ص اخليمة اأن الأ�سبوع الثقايف الفرتا�سي للدائرة عبارة 
يف  ظهرت  التي  احل�����س��ارات  اأب���رز  على  اجلمهور  اأطلعت  ثقافية  ملحات  ع��ن 
الوطن العربي، ونقلتهم يف رحلة افرتا�سية عرب الزمن ليتوغلوا يف خ�سم 

هذه احل�سارات ويكت�سفوا اأ�سرار و خفايا احل�سارات الن�سانية.
واأ�ساف الطنيجي قائال “ �سعيدين باإ�ست�سافتنا لعدد من املخت�سيني �سمن 

مما  افرتا�سيا،  واملهتمني  الأك��ادمي��ي��ني  من  نخبة  جمع  ال��ذي  امللتقى  ه��ذا 
�ساهم يف تبادل اخلربات والآراء بني اأهل الخت�سا�ص ». 

من جانبها ا�سافت اأمل ابراهيم النعيمي مدير مكتب الت�سال املوؤ�س�سي يف 
الدائرة، ان هذا النوع من الأن�سطة يعزز العالقات وال�سراكات مع الأفراد 
واملوؤ�س�سات التي تخدم قطاع الآثار واملتاحف على م�ستوى الوطن العربي، 
ويفتح اآفاقا جديدة للتعاون، واأن الدائرة �ستعمل على تفعيل الأ�سبوع الثقايف 
الأفرتا�سي ب�سكل دوري وحتت موا�سيع ثقافية متنوعة وم�سوقة مما ي�سهم 

يف نقل املعرفة وا�ستمالة اأكرب �سريحة ممكنة من اجلمهور.

�لأ�صبوع �لثقايف �لفرت��صي 

متاحف راأ�س اخليمة تك�صف اأ�صرار احل�صارات الإن�صانية 

•• ال�شارقة –الفجر:

�أ�صدرت �جلامعة �لقا�صمية عددها �ل�صابع من جملتها �لثقافّية �ملنوعة )منارة �لقا�صمية( لرت�صد �أبرز مر�حل تطور �جلامعة وما نفذته من 
�إبر�ز �أعمال �لطلبة و�إجناز�ت �خلريجن من خمتلف �لكليات. و�صمت �ملجلة عناوين عدة  بر�مج وفعاليات طيلة عام در��صي ، عالوة على 

باأقالم �أع�صاء �لهيئة �لتدري�صية باجلامعة.
�أن�صطة �جلامعة، وما ت�صهده من تطور�ت  �أبرز  و�إلكرتونية تر�صد فيها  �إعالمية مطبوعة  �لقا�صمية” نافذة  “منارة  �لثقافية  ومتثل �ملجلة 

�أكادميية، وت�صدر ب�صكل دوري.
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�ألهبت �أتباع نظريات �ملوؤ�مرة

هل يب�ّصر األبوم بيون�صيه 
اجلديد بنهاية العامل؟

البقية تكفلت بها نيوزويك التي تروي: "يف يوليو 2020، ركبت بيون�سيه ح�ساًنا اأبي�ص يف فيلم 
'الأ�سود هو امللك'، ويف اأغ�سط�ص 2022 ظهرت مع ح�سان اأ�سود يف 'هاربر بازار'". عّدوا بعناية: 
-اختاروا  بارانويا  العقول  اأك��رث  اأو  اأذك��ى  من  كانوا  والذين  خيول،  اأربعة  املجموع  يجعل  ه��ذا 

جانبكم –�سرعان ما ربطوا امل�ساألة بفر�سان نهاية العامل الأربعة، الذين يرمزون اإىل الغزو 
واملجاعة واحلرب واملوت، وي�سري اقتحامهم اإىل النهاية الو�سيكة لعاملنا.

�أبو�ب جهنم
من الوا�سح اأن الأمور ل تتوقف عند هذا احلد: على موقع يوتيوب، تتهاطل النظريات 

يتم  التي  ال��رم��وز  من  يح�سى  ل  بعدد  مدعومة  بيون�سيه،  وف��ق  العامل  نهاية  ح��ول 
تف�سريها حتى ت�سعر بالعط�ص ال�سديد. ت�ست�سهد جملة وايرد مبثال فيديو مدته 

اإىل  الإجنليزية  اللغة  من  عنوانه  ترجمة  ميكن  وال��ذي  دقيقة،  اأرب��ع��ني  ح��وايل 
"بيون�سيه تفتح بوابات ال�سيطان يف يوليو"، بكل ر�سانة. وحتى لو اأ�سبح �سهر 

يوليو وراءنا الآن، فمن الأف�سل اأن نخاف على اأي حال: رمبا يكون فتح البوابة 
ال�سهرية قد تاأخر قلياًل.

بالن�سبة للموؤلفة تيتي �سوديا، املتخ�س�سة يف بيون�سيه، من بني مو�سوعات 
اأخرى، فاإن حقبة بيون�سيه املفرت�سة لنهاية العامل، هي ا�ستمرار منطقي 

لفرتة انتمائها املزعوم للمتنورين. "اإنها جيدة جًدا فيما تفعله، ولديها 
الكثري من التاأثري والقوة، وكل ما تفعله رائع جًدا ... ل ي�ستوعب عدد 

اأن ي�سّوب بدّقة �سديدة مع كل لقطة،  كبري من النا�ص كيف ل�سخ�ص 
يف  �سورتنا  ن��رى  ان  اإىل  نحتاج  اأمننا،  ان��ع��دام  ع��ن  للتعوي�ص  ونحن 
بع�ص  هناك  يكون  اأن  بد  ل  م�ستحيل،  هذا  لأنف�سنا  ونقول  اخرين، 

ال�سحر اأو املتنورين".
بطريقة  ال�سوؤال  موؤخًرا  الفرو�سية  حياة  موقع  طرح  اخليول،  عن 

التاريخ الطويل بني بيون�سيه وهذه  اأكرث جدية: كيف نف�سر هذا 
عندما   ،2004 م��ار���ص  اإىل  الفرو�سية  منرب  ي��ع��ود  احل��ي��وان��ات؟ 

الفردية،  الفنية  م�سريتها  بداية  يف  كانت  التي  املطربة،  قدمت 
ا يف هيو�سن، م�سقط راأ�سها، حيث يقام اأحد اأكرب عرو�ص  عر�سً

م�سابقات رعاة البقر يف العامل.
قد يخّيب اجلواب منظري املوؤامرة: اإذا كانت بيون�سيه حتب 

اخليول كثرًيا، فهذا مرّده، بب�ساطة، اأنها ولدت يف تك�سا�ص.

تعاقد املمثل ليوناردو دى كابريو على بطولة عمل 
جديد يتعاون فيه مع املخرج مارتن �سكور�سيزى 
الفنية  وم�سريتهما  تاريخهما  يف  ال�ساد�سة  للمرة 
باأعمال  التمتع  على  اجلمهور  فيها  اع��ت��اد  ال��ذى 
النجمان  فيها  ا�ستطاع  �سنوات،  خ��الل  جتمعهما 
تكوين ثنائى بارز وناجح يف �سماء ال�سينما العاملية.
 The Hollywood Reporter م��وق��ع 
���س��ي��ك��ون م��ف��اج��اأة �سارة  ال��ع��م��ل  ا���س��ار لأن  ب����دوره 
الذى يجمعهما،  ال�ساد�ص  للعمل  املرتقبني  لكافة 

لكونه ماأخوذ عن رواية تتطرق حول  نظراً 
 ،Wager الربيطانية  ال�سفينة  ق�سة 
قبالة  جزيرة  يف  لتحطم  تعر�ست  والتي 
����س���واح���ل اأم���ري���ك���ا اجل���ن���وب���ي���ة، وخ����الل 
القبطان  كفاح  العمل  ير�سد  الأح���داث 
وطاقم ال�سفينة للبقاء على قيد احلياة، 
املغامرات  م��ن  ع����دًدا  ي��خ��و���س��ون  ح��ي��ث 
امل��ث��رية اأث���ن���اء حم��اولت��ه��م ف��ى النجاة 

بحياتهم.
ليوناردو  ه��ول��ي��وود  جن��م  و�سوهد  ه��ذا 
ي�ستمتع  وه����و  اأي�����ام  ق��ب��ل  ك��اب��ري��و  دى 

فى  رحلته  خ��الل  اإيطاليا  ف��ى  ب��ال��غ��داء 
التنزه وال�ستمتاع بوقته  اأوروب��ا بغر�ص 

عا�سها خالل  ال�سغوط  بعد فرتة من 
ارتباطه  ب�����س��ب��ب  امل���ا����س���ي���ة  ال����ف����رتة 
ال�سينمائية،  امل�����س��اري��ع  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 

خالل ال�سنة املا�سية، وظهر فى مطعم فاخر مع 
برحلة  ال�ستمتاع  قبل  الأ���س��دق��اء  م��ن  جمموعة 
بالقارب.وكان الثنائى ليوناردو دي كابريو وتوبي 
م����اج����واي����ر �����س����وه����دا اأث����ن����اء 
قيامهما برحلة يف �سان 

ي�ستغالن  وه��م��ا  امل��ا���س��ى،  الأ���س��ب��وع  نهاية  تروبيه 
وقتهما على املاء بالإ�سافة جلولت جت �سكي مع 
الذى  للثنائى  امل�سرتكني  اأ�سدقائهم  من  العديد 
واأكرث  اأه���م  م��ن  يعترب 
الفنية يف  ال�سداقات 
ا�ستمراًرا  ه��ول��ي��ود 

منذ ال�سغر.

 Peaky �سل�سلة  م��وؤل��ف  ن��اي��ت،  �ستيفن  ال��ك��ات��ب  اأك����د 
فيلم  كتابة  من  النتهاء  على  اأو�سك  اأنه   ،Blinders
"لقد  نايت:  ال�سل�سلة، حيث �سرح  جديد م�ستوحى من 
اأو�سكت على النتهاء من كتابة فيلم جديد م�ستوحى من 
ب�  بت�سويره  و�سنقوم   ،Peaky Blinders �سل�سلة 
جمرد النتهاء من ال�ستعدادات الأولية".واأ�ساف نايت: 
"�سن�سور الفيلم اجلديد بال�ستوديوهات يف حى ديجيبت، 
ب� برمنجهام، مكان ت�سوير امل�سل�سل الأ�سلى، لذا فالأمر 
 Peaky Blinders ال�  ع�سابة  اأع�ساء  ع��ودة  ي�سبه 
من جديد".ووفقا للتقرير الذى ن�سر على موقع، �سئل 
عن احتمالية وجود بع�ص من اأبطال ال�سل�سلة الأ�سلية 
اأن  ون��اأم��ل  "بالطبع،  ن��اي��ت:  واأج���اب  الفيلم اجل��دي��د،  يف 
يتم  اأن  واأمتنى  مفاجئة،  اجلديدة  الوجوه  بع�ص  تكون 
ال�ساد�ص  املو�سم  �سهًرا".اختتم   18 خ��الل  يف  الت�سوير 
املا�سى،  اأبريل  Peaky Blinders يف  والأخ��ري من 
م�سل�سل   اأب��ط��ال  اأح��د  ك��ول  ج��و  العاملى  املمثل  ك�سف  كما 
Peaky Blinders، عن �سعوره بعد م�ساهدة املو�سم 
�سيلبي  ج��ون  دور  ك��ول  لعب  حيث  العمل،  م��ن  ال�ساد�ص 
�سقيق تومي �سيلبي يف امل�سل�سل ل� مدة ثالث موا�سم، قبل 
2017.ووفًقا للتقرير الذى ن�سر على  مغادرته يف عام 
موقع "nme"، �سرح كول قائال:" مل اأ�سعر بالندم مع 
خروجى من �سل�سلة Peaky Blinders بعد ثالث 
ال�سخ�سية  ه��ذه  اأعطيت  اأننى  �سعرت  بل  فقط،  موا�سم 
كل ما ميكن".واأكمل كول حديثه قائال:" اعتاد متابعى 
امل�سل�سل اأن ياأتوا اإيّل ويقولون" اأنت ذلك الرجل القوي 
بال�سعادة،  اأ�سعر  وكنت   ،"Peaky Blinders م��ن 
ول��ك��ن م���ع ال���وق���ت ب�����داأت اأ���س��ع��ر ب��امل��ل��ل ب�����س��ب��ب و�سفى 

بال�سخ�ص القوى اأو ال�سرير".

�صتيفن نايت: او�صكت على النتهاء من فيلم 
Peaky Blinders م�صتوحى من �صل�صلة

نيكول كيدمان وكيث 
اأوربان يخططان ل�صتقبال 

طفل ثالث
يبدو اأن الثنائي نيكول كيدمان وكيث اوربان ل ميانعان من اإجناب طفل 
عاما   16 من  زواجهما  منذ  تكونت  التي  لأ�سرتهما  ين�سم  جديد،  ثالث 
بالتحديد، وذلك ح�سب تقرير ن�سره موقع heatworld موؤخراً حول 
الثنائى واأكد اأنهما وبناء على م�سادر مقربة لهما يخططا من اأجل اجناب 
طفل ثالث خالل الفرتة املقبلة.واأكد التقرير اأن الثنائى وبرغم جتاوزهما 
52 عاما  54 عاما فى حني تبلغ نيكول  اإذ يبلغ كيث  العمر،  50 من  ال� 

يجدان اأن اخليار الأف�سل لأ�سرتهما حالياً هو ا�ستقبال طفل جديد.
وكانت احتفلت املمثلة العاملية نيكول كيدمان بعيد ميالدها ال�سهر املا�سى، 
اإل اأن موقع الديلي ميل تطرق اإىل اأمر اآخر بعيًدا عن تلك املنا�سبة، وهو 
�سقق  اأرب��ع��ة  فيه  متتلك  بعقار  جديدة  �سقة  �سراء  على  اإقدامها  يف  ممثل 

اأخرى، وحتديًدا يف "�سيدنى" اإذ باتت بذلك متتلك فيه خم�سة �سقق.
تبلغ  التي  كيدمان  نيكول  ا�سرتتها  �سقة  اأح��دث  �سعر  اأن  التقرير  واأ�ساف 
من العمر 55 عاًما ي�سل اإىل 1.35 مليون دولر، وذلك ب�سبب حر�سها 
على تو�سيع حمفظتها العقارية ب�سورة اأكرب مثلما يح�سل مع الكثري من 

امل�ساهري.

ليوناردو دي كابريو يجتمع مع �صكور�صيزي 
للمرة ال�صاد�صة مب�صريته الفنية

•• الفجر -خرية ال�شيباين - عن �شليت اف ار

�لنه�صة، حتى  �ل�صابع لبيون�صيه،  �إن �صدر �لألبوم  ما 
�لكثري من �حلرب. ولي�ض فقط من جانب  تدفق 

�ملتّيمن  و�لأ�ييصييخييا�ييض  �ملو�صيقى  عيي�ييصيياق 
بثقافة �لبوب. فمن جانب �أتباع نظريات 

�لنظريات مدر�ر� دون  �صالت  �ملوؤ�مرة، 
�نقطاع: مع هذ� �لتاأليف �جلديد، تعلن 

�لعامل  نهاية  �أن  عن  بب�صاطة  �ملطربة 
�أقرب مما ميكن �أن نتوقعه.

منذ �صنو�ت، �صمعنا هنا وهناك �أن بيون�صيه هي جزء 
�لعامل  �صيحكم  �لذي  �ل�صري  �ملجتمع  ذ�ك  �ملتنورين،  من 

تذهب  و�يييرد،  جملة  تو�صح  كما  �ملييرة،  هذه  لكن  علمنا.  دون 
�ملرئية  �ل�صورة  مع  �صيء  كل  بد�أ  ذلك.  من  �أبعد  �إىل  �لأمييور 

لالألبوم، و�لتي تظهر �ملطربة تركب جو�د� ف�صًيا، يف مالب�ض 
عارية ن�صبًيا. يف غالف جملة فوغ يف ن�صختها �لربيطانية، 
ا �لإعجاب بن�صخة �أخرى من �لفار�صة بيون�صيه،  ميكن �أي�صً

هذه �ملرة مع جو�د �أحمر.

اإذا كانت 
بيون�صيه حتب 

اخليول كثرًيا، 
فالأنها بب�صاطة 

ولدت يف 
تك�صا�س
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ملاذا ي�صبب ال�صكر الإدمان 
مثل الكوكايني؟

اليوم �سعف  يتناولون يف  ال�سخا�ص  اأن معظم  اإىل  التغذية  ي�سري خرباء 
مثل  الإدم���ان  ت�سبب  قد  التي  واحللويات  ال�سكر  من  بها  املو�سى  الكمية 

الكوكايني.
اإ�سافة  ينبغي  اإنه ل  اأبوانا،  بومني  الدكتور  الطعام،  اإدم��ان  ويقول مدرب 
ال�سكريات اإىل اأكرث من %5 من نظامنا الغذائي، وهذا يعني اأن البالغني 
يجب األ ي�ستهلكوا اأكرث عن 30 غراما يوميا، ويجب األ يتجاوز ا�ستهالك 
الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 7 و10 �سنوات 24 غراما والأطفال 

من 4 اإىل 6 اأعوام، 19 غراما.
 2 النوع  من  ال�سكري  مبر�ص  الإ�سابة  زي��ادة  اإىل  لل�سكر  تناولنا  وي���وؤدي 
الدم  �سغط  وارت��ف��اع  الأ���س��ن��ان  وت�سو�ص  القلب  واأم��را���ص  الدهني  والكبد 

وزيادة الكولي�سرتول، وميكن اأن يكون وراء وباء ال�سمنة اأي�سا.
وقال الدكتور بومني اأبوابا، ل�سحيفة �سن: "اإنني اأ�ساعد الأ�سخا�ص الذين 
ال�سكر،  املدمنني على  العديد من  واأرى  الطعام  الإدم��ان على  يعانون من 

لي�ص لدي �سك يف اأن ال�سكر ي�سبب الإدمان وهناك درا�سات تثبت ذلك".
واأ�ساف اأبوابا: "ال�سكر املكرر والأدوية حتفز الدوبامني واملواد الكيميائية 
الأخرى التي حتفز املتعة يف الدماغ،يعطي ال�سكر والكوكايني دفعة مماثلة 
من الدوبامني، لهذا ال�سبب لدينا م�سكلة ال�سمنة. يريد النا�ص التوقف، 

لكنهم يجدون �سعوبة لأنهم مدمنون".
واأردف اأبوابا: "حتى لو توقفوا لفرتة ق�سرية، فاإن م�سار الإدمان ل يزال 
الوحدة،  اأو  بالتوتر  امل�سابون  ي�سعر  عندما  ال�سكر،  اإىل  وي��ع��ودون  �ساريا 

فاإنهم يبحثون عن �سيء حلو".
ي�سبح  بحيث  م�سارات  لإن�ساء  الأ�سالك  الدماغ  يعيد  الأخ�سائي  وبح�سب 
من  يكون  الإدم���ان،  ه��ذا  يت�سكل  اأن  مبجرد  الوحيد،  التاأقلم  اآلية  ال�سكر 
الزيادة  ب�سبب  ودع��م  وا�سرتاتيجيات  تعليم  دون  منه  التخل�ص  ال�سعب 
الهائلة يف الدوبامني التي ي�سببها يف اجل�سم، عندما تنخف�ص امل�ستويات، 
من  املزيد  اإىل  املدمنون  ويحتاج  الطعام  تناول  يف  ال�سديدة  الرغبة  تبداأ 

ال�سكر لي�سعروا بال�سعادة.
والعالقات  العمل  على  ال�سكر  اإدم����ان  ي��وؤث��ر  اأن  "ميكن  اأب���واب���ا:  واأ���س��اف 
وال�سحة العقلية، لكن لي�ص كل ال�سكر مت�ساويا، ال�سكر الطبيعي يف الفاكهة 

)الفركتوز( واحلليب )الالكتوز( ل يحت�سب من املدخول اليومي".
وقالت اأخ�سائية التغذية اأماندا اأور�سيل: "بهذه الأ�سياء، يحب�ص ال�سكر يف 
خلية داخل الطعام، اإنها ترفع م�ستويات ال�سكر يف الدم ب�سكل اأبطاأ بكثري 
الفائقة  النباتية  املغذيات  ومئات من  واملعادن  الألياف  اأي�سا  تقدم  ولكنها 
التي لها فوائد ل تو�سف، لكن هناك �سكريات يف الع�سل الطبيعي وع�سائر 
الفاكهة غري املحالة والع�سائر، على �سبيل املثال، ل تختلف عن �سكر املائدة 

لأن جميع املغذيات الدقيقة تتم اإزالتها اأثناء املعاجلة".
مثل  ال��ي��وم  يف  واح���دة  بحلوى  التم�سك  ه��ي  اأور�سيل:"ن�سيحتي  وختمت 
بتجاوز  تبدا  �سوف  ه��ذا  غري  اأي  احل��ل��وى،  اأو  احلبوب  اأو  الفاكهة  ع�سري 

حدودك و الجتاه نحو الإدمان".

ما حجم �لقوة �لناجتة عن ع�صلة فك �لن�صان ؟
على  رط���اًل   55 ت��ع��ادل  ب��ق��وة  ال��ف��م  تغلق  ان  ال��ف��ك  ع�سلة  ت�ستطيع 
على  املبذولة  القوة  تبلغ  قد  و  ال�سر�ص  على  رط��ل  و200  القواطع 

ال�سر�ص 268 رطاًل
كم مرة تطرف )ترم�ض( �لعن ؟

ان  اإذا ح�سبنا  و   . م��رة كل خم�ص ثوانى  الن�سان ح��واىل  تطرف عني 
حواىل  املعدل  فيكون  اليوم  فى  �ساعة   16 م�ستيقظا  يكون  الن�سان 

ال�سنة فى  مرة  مليون   4.2 اأو  اليوم  فى  مرة   11500
ما عدد �صعر ر�أ�ض �لإن�صان ؟

يبلغ عدد �سعر راأ�ص الن�سان العادى حواىل 100000 ، اما ال�سخا�ص 
ذوى ال�سعر الحمر ، فيبلغ عدد �سعر روؤو�سهم90000 ، و يبلغ عدد 
�سعر الأ�سخا�ص ذوى ال�سعر ال�سقر 140000 ، اأما ال�سمر فيرتاوح 

عدد �سعر روؤو�سهم بني 90000 و140000
و ت�سقط من 50 اإىل 100 �سعرة يوميا من راأ�ص كل اإن�سان

اأكرب  فهي  باأفريقيا.  كينيا  يف  الوطنية  ت�سافو  حديقة  هي  وطنية  حيوانات  حديقة  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
ياأتيها  ال�ستوائية.  بالأع�ساب  مغطاة  مك�سوفة  جافة  �سهول  م��ن  وتتاألف  فل�سطني.  م�ساحة  م��ن  بقليل 
اأنحاء العامل مل�ساهدة احليوانات الربية املختلفة والطيور وغري ذلك. وهناك ل ميكنك  الزائرون من كل 
التنقل �سرياً على الأقدام خوفاً من احليوانات املفرت�سة، بل ميكنك التنقل عرب ال�سيارات اخلا�سة التابعة 

للحديقة. 
الهواء  لأن  ذلك  الأر�ص.  على  الوقوف  عند  مما  اأكرث  هو  اجلو  يف  الأر�سية  اجلاذبية  بقوة  • الإح�سا�ص 
يعطي دعماً قلياًل لوزن املخلوق. الطيور ال�سغرية فقط قادرة على الطريان برفرفة اأجنحتها. اأما الطائر 
الكبري العمالق ل ي�ستطيع الطريان لأنه ل ميلك مثل تلك الع�سالت التي ت�ساعد اجلناحني يف الرفرفة. 

اأمريكا.  والرية )نعامة �سغرية( يف جنوب  كالنعامة،  بتاتاً  الطريان  ي�ستطيع  الطيور ل  • هناك عدد من 
طائر  م��ن  هناك  فلي�ص  للطريان  ج��داً  ثقيلة  جميعها  الأخ����رى.  الطيور  م��ن  وع��دد  ا�سرتاليا  يف  والأمي���و 

عمالق وي�ستطيع الطريان. 

القافلة والل�صو�ص

اخلميس   4  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13611  
Thursday    4    August    2022   -  Issue No   13611

 

فو�ئد �لفر�ولة 

تلك الفاكهة بالغة الأناقة والفخامة واجلمال التي ل تكاد تظهر يف ال�سوق 
وخا�سة  املعدنية  والأم���الح  بال�سكر  غناها  مييزها  ما  اأه��م  تختفي.  حتى 
ال�سغرية،  الربوتني يف حبيباتها  والفو�سفور واحلديد ويوجد  الكال�سيوم 

وحتتوي على حام�ص ال�ساي�سالت الطبيعي. 
فوائدها: 

- تو�سف ملر�سى النقر�ص واآفات الكبد. 
- تفيد يف امرا�ص اللثة. 

- للفراولة خا�سية تخفيف كميات حام�ص البول. 
- تعترب مهدئا لالع�ساب وم�سكنا لالآلم. 

كانت القافلة ت�سري يف ال�سحراء وعلى راأ�سها رئي�سها ورجاله .. كانت القافلة ت�سم فتاة من اغنياء املدينة ومعها 
والدها التاجر الرثي وجتارته الكبرية وامواله وكمية كبرية من الذهب واملجوهرات .. طوال الطريق لحظت 
وكاأنه يتفق معهم على �سيئاً ما فرابها ذلك، واقلق  ف��رداً  الفتاه ان رئي�ص القافلة كان يتحدث مع رجاله ف��رداً 
راحتها فاأثرت لوالدها مبا يجول يف خاطرها و�ساطرها راأيها لكنهم كتموا ذلك، وقال لها والدها اننا مازلنا يف 
العمار وان ارادوا ان يفعلوا �سئ فلن يفعلوا ذلك قبل الو�سول اإىل و�سط ال�سحراء وارى انهم يريدون الب�ساعه 
الذهب واملجوهرات والأم��وال كلها فوق ظهر  ان  املعرفة  وهو يعرف متام  اي�ساً  والذهب واملجوهرات وام��وايل 
القافلة  لتاأمر  وقالت  الفتاه  �سكتت  تهمني  ل  فهى  الب�سائع  اما  بزمامه  ومي�سك  بجواره  مي�سي  ال��ذي  اجلمل 
بالراحة يا ابي قول لهم اين تعبة .  توقفت القافلة يف احدى الأماكن امل�ستظلة وطلب التاجر ان يذهب الرجال 
النوم نزل  ليناموا ويتناوب اثنني منهم احلرا�سة على ان يعودوا للم�سري فجراً، وملا ذهب احلرا�ص واخل��دم يف 
التاجر وجل�ص يفرت�ص الأر�ص لياأكل وي�سرب ومعه ابنته وان�سم له بناًء على طلبه احلار�سني فلما اكال و�سربا 
الأكيا�ص  من  واملجوهرات  والذهب  الأم��وال  واخرجت  مت�سللة  الفتاه  فقامت  اعينهم  فغفلت  ال�سراب  لط�سهما 
املحملة فوق ظهر اجلمل وعباأت مكانها بع�ص احلجارة ال�سغرية والثياب واعادت كل �سئ اإىل طبيعته ثم عادت 
اإىل هودجها لت�سع كل ما متتلكه بني فر�ستها اما والدها فقد ا�ستطاع ان يخبئ معه �سالحاً يدافع به عن نف�سه 
ثم عادا معاً اإىل نومهما وكاأن مل يكن يف الأمر �سئ، يف ال�سباح وا�سلت القافلة امل�سري وعندما بداأو الدخول لعمق 
ال�سحراء غافل رئي�ص القافلة ورجاله التاجر وهرب باجلمال املحملة بكل ما يحلم به ومل يرتك لهم غري اجلمل 
الذي يحمل الفتاة وابيها لأن التاجر وخدمه يعرفون الطريق جيداً، فقد ا�ستطاع ان ي�سرع مبن معه اإىل مدينته 
ويعود �ساملاً ويكفيه انه مل يقتل ومل ي�ساب باأذى، اما رئي�ص القافلة ورجاله فقد هاموا على وجوههم ثالثة ايام 
الفاح�ص الذي �سيعي�سون فيه  اإىل مكاناً يختبئون فيه ثم جل�سوا ي�سرتيحون ويحلمون بالرثاء  حتى و�سولوا 
وو�سط ال�سواء وال�سحك وال�سراب �سهروا ليلهم ثم قام رئي�سهم وام�سك بزمام اجلمل واناخه ثم اعلن بني رجاله 
الن �سرتوا باأعينكم ما مل تروا مثله قباًل جوهرات وذهب واموال �ستجعلنا العمر كله اغنياء .. اغنياء .. اغنياء  
وافرغوا حمتويات  القما�ص  الأكيا�ص من فوق ظهر اجلمل وافرت�سوا قطعة كبرية من  وانزلوا  �ساعده رجاله 
الأكيا�ص فوقها فما وجدوا غري قطع حجارة وثياب، ل اموال، ل ذهب، ل جموهرات فظن انه اخطاأ يف اجلمل 
وجاء بغريه وغريه ومل يكن ن�سيبه باأح�سن مما قبله، ظن رجاله انه خدعهم لكنه اق�سم انه مل يفعل .. من 
�سي�سدقه جمرمون مثله، عدة طعنات كانت كفيلة بالق�ساء عليه ومل ينتبهوا انه الوحيد الذي يعرف الطريق 
بالطعن  بال�سياح ثم اخلناجر  وارتفعت احلناجر  والعراك  ال�سجار  بينهم  واحتدم  ال�سحراء قباًل  فلم يجوبوا 

وال�سرب و�سقط من �سقط قتياًل وهام الباقي يف ال�سحراء حتى �سقطوا طعاماً للطيور اجلارحة

فيل �أبي�ض حديث �لولدة يزن حو�يل 80 كيلوجر�ًما ويبلغ طوله 70 �صم تقريًبا يف ولية ر�خن يف ميامنار. � ف ب

اأو�سح الطبيب الرو�سي �سريغي فيالوف اأخ�سائي اأمرا�ص 
ابتالع  ع��ن��د  يح�سل  ال���ذي  م��ا  وال��ك��ب��د،  اله�سمي  اجل��ه��از 

اللبان )العلكة(.
اأن  اإىل  "�سبوتنيك"،  لراديو  حديث  يف  الأخ�سائي  وي�سري 
الكبار ين�سحون ال�سغار دائما بعدم ابتالع العلكة لأنها ل 

ته�سم وقد ت�سكل خطورة على اجل�سم.
منتجي  لأن  التحذير،  ه��ذا  مع  يتفق  ل  الأخ�سائي  ولكن 

العلكة ياأخذون هذه امل�ساألة بنظر العتبار.
ويقول، "ميكن ابتالع العلكة، ولكن ل ين�سح بذلك، لأنها 
مل تنتج لهذا الغر�ص. وبالإ�سافة اإىل ذلك جميع منتجي 
األ  اأي يجب  بالعتبار.  العلكة  ابتالع  اأخ��ذوا خطر  العلكة 

تلحق العلكة اأي �سرر ب�سحة الإن�سان يف حال ابتالعها".
تلت�سق  اأو  الأم���ع���اء  ال��ع��ل��ك��ة  ت�����س��د  اأن  وي�����س��ي��ف، ل مي��ك��ن 

بجدرانها.
العلكة مواد حمايدة وخاملة. وهي  اأن��واع  "معظم  ويقول، 
ومواد  النكهة  م��واد  على  بداخلها  حتتوي  م�سفوفة  مثل 
مالئة. وعند م�سغها تبقى امل�سفوفة فقط، التي ل تتفاعل 
م��ع اأي م���ادة اأخ����رى، ومت��ر ب��ه��دوء ع��رب اجل��ه��از اله�سمي 

وتخرج ب�سورة طبيعية من اجل�سم".
وين�سح الأخ�سائي بعدم الإفراط يف م�سغ العلكة، لأنها قد 

ت�سبب بع�ص ال�سطرابات يف اجلهاز اله�سمي.
ويقول، "ب�سورة عامة ل ين�سح مب�سغ العلكة دائما، لأنها 
بديلة  )م���ادة  ال�سوربيتول  م��ن  عالية  ن�سبة  على  حت��ت��وي 
لل�سكر( ومواد اأخرى "تغذي" البكترييا املعوية، توؤدي اإىل 
ال��غ��ازات وانتفاخ  اأع��داده��ا، ما ي�سبب زي��ادة يف تكون  زي��ادة 

البطن وعدم الراحة".

هل ممكن ابتالع اللبان؟


