
�ص 22

�ص 27

�شعيد بن طحنون ي�شهد 
احلفل ال�شنوي جلمعية 

الإمارات لرعاية وبر الوالدين 

مي�شال حوراين:

 عدم وجود مناف�شة 
حملية اأمر غري اإيجابي

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

درا�سة تن�سف اعتقاد الأكل املقّيد بالوقت
خل�ست در��سة جديدة �إىل �أن تقييد تناول �لطعام يف �أوقات معينة يف 
�ليوم لي�ض �أف�سل من تقليل �سعر�ت حر�رية، لتخفي�ض �لوزن �لز�ئد. 
وذكرت �لدر��سة �لتي ن�سرت تفا�سيلها �سبكة "�سي �إن �إن" �لأمريكية، 
تناول  باأن ح�سر  يعتقدون  �لذين  نتائجها متثل ل�سربة لأولئك  �أن 

�لطعام يف فرت�ت حمدودة خالل �ليوم مفيد للغاية خل�سارة �لوزن.
و�لطعام �ملقّيد بالوقت �سكل من �أ�سكال �ل�سيام �ملتقطع، �لذي يقوم 

على �أكل �لطعام خالل فرتة حمددة للغاية خالل �ليوم.
ووجد �لباحثون �ل�سينيون �لذين �أعدو� �لدر��سة باأن هذه �لطريقة 
�ل�سعر�ت �حل��ر�ري��ة يف  م��ن  ب��احل��د  ك��ب��رية، مقارنة  م��ز�ي��ا  ل متتلك 

حماربة �ل�سمنة.
قو�نغت�سو  مدينة  يف  ميديكال  �ساوثرن  جامعة  يف  �لباحثون  وذك��ر 
�ل�سينية: "بياناتنا تظهر �أن تقليل حجم �ل�سعر�ت �حلر�رية �ملتناولة 
�أف�سل مقارنة بنظام �لأكل �ملقّيد بالوقت". من جانبها، قالت �ألي�ض 
ليكتين�ستاين، مديرة خمترب تغذية �لقلب و�لأوعية �لدموية بجامعة 
تافت�ض �لأمريكية و�لتي مل ت�سارك يف �لدر��سة: "خال�سة �لقول �إن 
حمدد�ت خ�سارة �لوزن وفقد�ن �لدهون و�حل�سويات يف �جل�سم وكذلك 
م�ستويات �جللوكوز، تعتمد على �حلد من �ل�سعر�ت �حلر�رية، ب�سرف 

�لنظر عن توزيع تناول �لطعام يف �ليوم".

ال�سرطان لي�س مر�سًا وراثيًا متامًا كما ُيعتقد
ور�ثياً  جينياً  مر�ساً  لي�ض  �ل�سرطان  �أن  جديدة  بحثية  �أدل��ة  �أظهرت 
ر�ج��ع هذه  �ل��ذي  �لبحث  و�ق��رتح  �سابقاً،  له  ُينظر  ك��ان  بالكامل كما 
وكيفية  ل����الأور�م  �أف�سل  لفهم  �لجت��اه��ات  متعدد  نهج  �ت��ب��اع  �لأدل���ة 
ل��ل��در����س��ة �ل��ت��ي �أج��ري��ت يف جامعة  �ل��وق��اي��ة منها وع��الج��ه��ا. ووف��ق��اً 
�أل��ربت��ا �لكندية، ف��اإن �مل��ك��ّون �جليني �ل��ور�ث��ي هو جم��رد ج��زء و�حد 
من لغز �ل�سرطان، ويحتاج �لباحثون �إىل �لنظر يف �لعو�مل �لبيئية 

و�ل�ستقالبية �ملتعّلقة بالتمثيل �لغذ�ئي �أي�ساً.
�ساين�ض":  "د�يلي  م��وق��ع  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  ن�����س��ر  �ل��ت��ي  �ل���در�����س���ة  وق���ال���ت 
"�ل�سرطانات �لقابلة للتوريث ل متثل �سوى 5 �إىل %10 من جميع 
بد�أت  فقد  �ملتبقية   95% �إىل   90 �ل���  ن�سبة  �أم���ا  �ل�����س��رط��ان،  �أن���و�ع 

بعو�مل �أخرى، و�لتي بدورها توؤدي �إىل حدوث طفر�ت جينية".
وق����ال دي��ف��ي��د وي�������س���ارت، �أ���س��ت��اذ �ل��ع��ل��وم �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة �مل�����س��رف على 
�لدر��سة: "ميكن ت�سنيف �لنظريات حول �أ�سباب �ل�سرطان �إىل ثالث 
�جلينات.  على  �لرتكيز  مع  ور�ث���ي،  مر�ض  �أن��ه  �لأوىل:  جمموعات، 
و�لثانية: �أنه مر�ض بيئي، مع �لرتكيز على كل ما يتعر�ض له �جل�سم 
�لتمثيل  بعملية  �ملتعّلقة  �لأمر��ض  �أحد  �أنه  و�لثالثة:  �حلياة.  طو�ل 

�لغذ�ئي، وجميع �ملنتجات �لكيميائية �لثانوية لهذه �لعملية".
�لغذ�ئي  �لتمثيل  منظور  على  �لأب��ح��اث  من  �لكثري  �إج���ر�ء  يتم  ومل 
حتى �لآن. وتعمل �جلينات و�لتعّر�ض �لبيئي و�لتمثيل �لغذ�ئي معاً 

يف حلقة تغذية مرتدة بينما يتطّور �ل�سرطان وينت�سر.

ما الفرق بني النوبة وال�سكتة القلبية؟
من �ل�سائع �خللط بني �ل�سكتة �لقلبية و�لنوبة �لقلبية، فكالهما من 
نف�ض  لي�سا  لكنهما  �لقلب،  على  توؤثر  �لتي  �لطبية  �لطو�رئ  ح��الت 
بالدم، قد  �لقلب  �إم��د�د  يف  �نقطاعاً  �لقلبية  �لنوبة  تت�سمن  �ل�سيء. 

يوؤدي �إىل �سكتة قلبية، �أي عندما يتوقف �لقلب عن �ل�سخ.
وتفّرق جمعية �لقلب �لأمريكية بني �لنوبة �لقلبية و�ل�سكتة �لقلبية 
باأن �لأوىل: م�سكلة يف �لدورة �لدموية، و�أن �لثانية م�سكلة كهربائية 

يف �لقلب.
ففي حالة �لنوبة �لقلبية، مينع �ل�سريان �مل�سدود تدفق �لدم �إىل جزء 
�لقلب �لذي يخدمه �ل�سريان. ويت�سبب ذلك يف موت هذ� �جلزء من 
�لقلب. �أما يف حالة �ل�سكتة �لقلبية، فيعاين �لقلب من عطل كهربائي 

ويتوقف عن �لنب�ض فجاأة.
يتوقف  �إن��ذ�ر، عندما  �سابق  �لقلبية فجاأة عادة دون  �ل�سكتة  وحتدث 
�سخ�ض  لأي  وميكن  �جل�سم.  �أن��ح��اء  جميع  يف  �ل��دم  �سخ  ع��ن  �لقلب 
فورياً.  �إذ� مل يتلق عالجاً  �لوعي وميوت يف غ�سون دقائق  �أن يفقد 

وتعترب �لنوبة �لقلبية �سبب �لعديد من �ل�سكتات �لقلبية.
و�ل�سبب �ل�سائع لتوقف �لقلب هو عدم �نتظام �سرباته �لذي ُي�سّمى 
�لرجفان �لبطيني، ويحدث عندما ت�سبح �لدو�ئر �لكهربائية للقلب 

فو�سوية. فبدًل من �لدق يرجتف �لقلب.
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م�سروب طاقة يودي 
بحياة طفل 

تويف �سبي يبلغ من �لعمر 6 �أعو�م بعد �سربه كوبا من م�سروب �لطاقة 
�إعالمية. تقارير  ذكرت  ما  ح�سب   ،"Monster Energy"

وقالت �سحيفة "�ل�سن" �لربيطانية �إن �لطفل فر�ن�سي�سكو �سرفانت�ض 
�ملك�سيكية،  م��ات��ام��ورو���ض  مدينة  يف  جدته  منزل  �أب��ري��ل،   16 ي��وم  ز�ر، 
مب�سروب  مليئا  �ل��ط��اول��ة  على  ك��وب��ا  فلمح  عط�سانا  ك��ان  �أن���ه  م�سيفة 

�لطاقة "Monster Energy"، ثم �سربه كامال.
مما  �لرتياح"،  ب�"عدم  �لفور  على  �سعر  �ل�سبي  �أن  �ل�سحيفة  و�أ�سافت 
جعل عائلته تنقله على وجه �ل�سرعة �إىل م�ست�سفى �ألفريدو بوماريجو 

�ملحلي.
وبعد دخوله �إىل �مل�ست�سفى، قال �لأطباء �إنه يعاين من ت�سمم. ويف وقت 

لحق، تعر�ض �ل�سبي للموت �لدماغي.
و�أم�سى فر�ن�سي�سكو 6 �أيام يف �مل�ست�سفى يف حالة غيبوبة، حيث رف�ست 
�ل�سطناعي  �لتنف�ض  جهاز  بف�سل  لالأطباء  �ل�سماح  جي�سيكا  و�ل��دت��ه 

عنه.
"لالأ�سف، مل  بالقول:  �بنها،  وف��اة  �أعلنت جي�سيكا  ق�سرية،  وبعد فرتة 

ي�ستطع �بني حتمل ذلك. �أ�سكر كل �لذين جاوؤو� لتقدمي دعمهم لنا".
وي��ن�����س��ح �ل��ع��دي��د م��ن �خل����رب�ء يف �ل�����س��ح��ة ب��ع��دم ����س��ت��ه��الك �لأطفال 
م�سروبات �لطاقة، �لتي غالبا ما حتتوي على ن�سبة عالية من �لكافيني 

و�ل�سكر.

ما يلفت انتباهك اأول 
يحدد �سخ�سيتك

�نت�سرت على �سبكات �لتو��سل �لجتماعي 
ر�سمة ميكن �أن ير�ها �لأ�سخا�ض ب�سورة 
�لختالف  وهذ�  �لآخرين،  عن  خمتلفة 
يعرب عن �سخ�سياتهم، بح�سب ما تقول 

�سحيفة "�ل�سن" �لربيطانية.
ب�سريا"  "وهما  �إن  "�ل�سن"  وق���ال���ت 
�ن��ت�����س��ر ع��ل��ى �لإن���رتن���ت ي��ك�����س��ف جوهر 
�سخ�سية �لإن�سان، وميكن روؤية �لر�سمة 
يف  �سحاب  ناطحات  �أو  �أ�سجار  �أنها  على 
�أول  �أي منهما  روؤي��ة  لكن  نف�سه،  �لوقت 

له دللة كبرية.
وك�������ان م����ن ب����ني م�������س���ارك���ي �ل���������س����ورة، 
 The( م�����دون �ل��ف��ي��دي��و ي��ح��م��ل �����س���م
Blondie Boys Shorts(، �لذي 
قال �إنها تك�سف عن تفا�سيل �سخ�سيتك 

و�أهد�فك يف �حلياة.
�لأ�سجار  ر�أي�����ت  "�إذ�  �مل������دون:  وي���ق���ول 
�سخمة  �أه��د�ف  لديك  يعني  فهذ�  �أول، 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل، و���س��ت��ف��ع��ل ك���ل م���ا و�سعك  يف 

لتحقيقها".
ويتابع: "لكن �إذ� ر�أيت ناطحات �ل�سحاب 
�أن حلمك باحلياة  هو  يعني  �أول، فهذ� 
�ل��ع��ي�����ض يف �مل��دي��ن��ة ك��ب��رية و�خل����رج من 

بلدتك �ل�سغرية".

ملاذا تعد القهوة ال�سوداء 
م�سروبا رائعا لفقدان الوزن؟ �ص 23

كيف يوؤثر تناول البطيخ 
على عملية فقدان الوزن؟

كثرًي� ما يو�سي �خلرب�ء بتناول �لبطيخ لفقد�ن �لوزن، ولكن ما مدى فعاليته يف 
�إنقا�ض �لوزن، وما هي �لفو�ئد �ل�سحية �لأخرى �لتي يقدمها.

ينتمي �لبطيخ �إىل عائلة �لقرعيات، و�لتي ينتمي �إليها �خليار �أي�ساً، ولفهم دور 
�لبطيخ يف �إنقا�ض �لوزن، نحتاج �إىل �إلقاء نظرة على �لرتكيبة �لغذ�ئية للبطيخ:
30 �سعرة حر�رية و0.6 غ��ر�م بروتني و  100 غ��ر�م من �لبطيخ على  حتتوي 
7.6 غر�م كربوهيدر�ت و 6.2 غر�م �سكر و 0.4 غر�م �ألياف. ويحذر �خلرب�ء، 
من تناول �لبطيخ ب�سكل يومي لأن موؤ�سر ن�سبة �ل�سكر يف �لدم للبطيخ هو 72، 
�إىل زيادة �ل�سكر يف �لدم. ب�سرف �لنظر  لذ� فاإن تناوله ب�سكل مفرط قد يوؤدي 
عن ذلك، يحتوي �لبطيخ على فيتامني �سي و�لبوتا�سيوم و�لنحا�ض وفيتامني ب 
5 وفيتامني �أ جنًبا �إىل جنب مع �ملركبات �لنباتية �سيرتولني و�لليكوبني. �جلزء 
�إىل  يتحول  �ل��ذي  �ل�سيرتولني  ه��و  �لأح��م��ر  �لبطيخ  ل��ب  يغطي  �ل��ذي  �لأب��ي�����ض 
للرئتني  �لطبيعي  ل��الأد�ء  �لأرجينني مهم  �لأ�سا�سي.  �لأميني  �لأرجينني  حم�ض 

و�لكلى و�لكبد و�جلهاز �لتنا�سلي.
حتتوي 100 غر�م من �لبطيخ على 30 �سعرة حر�رية فقط، عالوة على ذلك، 
�أن  �ل��وزن. ومبا  %90 جتعله خيار�ً مثالًيا لفقد�ن  �لبالغة  �ملائية  فاإن تركيبته 
�لبطيخ يحتوي على كمية قليلة من �لألياف، ين�سح بتناول م�سدر جيد لالألياف 

�إىل جانبه.

�لعايل  �ل��دم  �سغط  تخفي�ض  يف  ي�ساهم  �أن  ميكن   -  1
�لتي  �لغذ�ئية  �لنيرت�ت  م��ادة  �ل�سمندر  يف  يتو�جد  حيث 
�إىل  ي��وؤدي  �لنيرت�ت" �لذي  "�أك�سيد  �إىل  باجل�سم  تتحّول 

تو�سع �لأوعية �لدموية وبالتايل �نخفا�ض �سغط �لدم.
�لتي  �لأك�����س��دة  مب�����س��اد�ت  ج��د�ً  غني  �ل�سمندر  �إن   -  2
�أ���س��ر�ر �جل��ذور �حل��رة، وت�ساعد  �ل��دم من  �أن�سجة  حتمي 
يف حماربة �للتهابات. وهو م�سدر لعدة عنا�سر غذ�ئية 

مثل فيتامني B و�حلديد و�ملغنيزيوم و�لبوتا�سيوم .
كونه  �ملحرتفات،  للريا�سيات  مهم  �ل�سمندر  ع�سري   -  3
تعّزز  طاقة  توفر  �لتي  �لغذ�ئية  �لنيرت�ت  على  يحتوي 
�أف�سل  ك��ان  �أد�ءه����ن  �أن  ثبت  وق��د  �لتحّمل.  على  �ل��ق��درة 
�لتمارين  �أث���ن���اء  �ل�����س��م��ن��در  ك���وب ع�سري  ت��ن��اول��ن  ع��ن��دم��ا 

�لريا�سية.
�لرتكيز. على  ي�ساعد   -  4

�لكبد  يف  �لدهون  تقليل  عرب  �لكبد  وظائف  يدعم   -  5
�ل�سمندر ويخف�ض من  �ملوجودة يف  �لبيوتني  ب�سبب مادة 

ن�سبة �لكولي�سرتول .
�لإ�سابة  تقليل  يف  وي�ساعد  �له�سم  لعملية  مفيد   -  6

بالإم�ساك.
�لب�سرة. وحيوية  لن�سارة  مفيد  �ل�سمندر  ع�سري   -  7

وجود  عند  ت��ن��اول��ه  قبل  �لطبيب  ��ست�سارة  يجب   -  8
�أمر��ض للكلى.

و�حد�ً. كوباً  تتعّدى  �أن  يجب  ل  يومياً  �لكمية   -  9

غذائية  ف��وائ��د  ل��ه  ال��رت��ق��ال  وع�صري  ال��رت��ق��ال 
وعالجية كثرية:

- يحتوي على �أف�سل �لفيتامينات ومن بينها فيتامني �سي 
تناوله  يف�سل  لذ�  و�لإنفلونز�،  �لربد  من  يقي  �لذي   C
ي�ساعد على  �أنه  �إىل  �إ�سافة  �ل�ستاء،  ب�سكل كبري يف ف�سل 
و�لعالمات  �لتجاعيد  ظهور  من  ويقلل  �لب�سرة  ترطيب 

�لدقيقة �لتي تظهر مع �لتقّدم يف �ل�سن.
- يحتوي على فيتامني B9 �أي حم�ض �لفوليك، و�لذي 
�ل���دم �حل��م��ر�ء باجل�سم  ك��ري��ات  ب��ن��اء  ب���دوره ي�ساعد على 
ينّظم عمليات  ع��ام، مما  ب�سكل  �لدموية  �ل��دورة  وتن�سيط 

ووظائف �أجهزة �جل�سم �ملختلفة.

�ملختلفة،  �ل�سرطانية  �لأمر��ض  - يقي من 
�لأك�سدة  م�����س��اد�ت  ع��ل��ى  �ح��ت��و�ئ��ه  بف�سل 

�لهامة �لتي حتمي 
م������ن �جل��������ذور 
�لتي  �حل���������ّرة 
خاليا  تهاجم 

�جل�سم وت�سبب 
�لأم�������������ر���������������ض 

�ل�سرطانية.
م���ن  ي�����ح�����م�����ي   -

�ل�سعر،  ت�����س��اق��ط 
�أن��ه يحتوي على  �إذ 

�ملفيدة  و�مل���ع���ادن  �ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  �أف�����س��ل 
ل�سحته.

�للثة. يفتت  �أمر��ض  �لأ�سنان ويحمي من بع�ض  - يقّوي 
�حل�سى ويذيبها ويطرد �لرمل من �جل�سم.

- �ل��ف��ي��ت��ام��ني ���س��ي C �مل���وج���ود يف �ل��ربت��ق��ال م��ه��م لنمو 
و�إ�سالح �لأن�سجة يف جميع �أنحاء �جل�سم، ي�ساعد يف �لتئام 
فيتامني  وي��دع��م  �لعظام.  �سحة  على  و�حل��ف��اظ  �جل���روح 
�لغ�ساريف  لتكوين  �ل��الزم  �لكولجني  �إن��ت��اج  �أي�ساً   C

و�لأربطة و�لأوتار و�لأوعية �لدموية و�جللد.
- فيتامني C له فو�ئد عظيمة ل�سحة �لعينني، في�ساعد 
على �لروؤية عن طريق تقليل خطر �لإ�سابة باإعتام عد�سة 
و�إبطاء  �لعني،  �لدموية يف  �لأوعية  وتعزيز �سحة  �لعني، 

تطّور �لتنك�ض �لبقعي �ملرتبط بالعمر.
ت��اب��ع��ي �مل���زي���د: ه���ل ت��ع��ل��م��ني م���ا ���س��ب��ب رج���ف���ان �جلفون 

�أحياناً؟

فوائد ع�صري ال�صمندر والرتقال املنوعة:
�ل�سمندر  ع�����س��ري  ي���وف���ر   ،C ف��ي��ت��ام��ني  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ت�ساعد   .A �أ  وفيتامني  ك��اروت��ني  بيتا  �أي�����س��اً  و�ل��ربت��ق��ال 
�لقولون  ب�سرطان  �لإ�سابة  خطر  تقليل  يف  �لكاروتينات 

و�سرطان �لرئة لدى غري �ملدخنات.
وميكن  �ل�سحية،  �ل��روؤي��ة  يدعم  �مل��وج��ود   A فيتامني  �إن 
�إىل جفاف �مللتحمة، وهو  ي��وؤدي نق�ض هذ� �لفيتامني  �أن 

مر�ض تنّك�سي ميكن �أن ي�سّر بالروؤية �أثناء �لنهار ويجعل 
�ملنخف�سة  �لإ���س��اءة  بو�سوح يف  �ل��روؤي��ة  �ل�سعب ج��د�ً  من 

وخا�سة يف �لظالم.
يحتوي كل من �ل�سمندر و�لربتقال على ن�سبة عالية من 
�لتي  �لقوية  �لأك�����س��دة  م�����س��اد�ت  �أح���د  وه��و   ،C فيتامني 
�إز�ل��ة �جل��ذور �حل��ّرة من �خلاليا، �لتي تظهر  ت�ساعد يف 
�لتنف�ض  مثل  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لتمثيل  لعمليات  ث��ان��وي  كمنتج 
بالإ�سافة  �لكولجني،  �إنتاج   C فيتامني  يدعم  و�له�سم. 
�مت�سا�ض  على  ج�سمِك  وم�ساعدة  �ملناعة  جهاز  دعم  �إىل 
�حلديد. يحّفز تناول ع�سري �ل�سمندر و�لربتقال بانتظام 

�لدورة �لدموية �ملثلى ويحافظ على فروة ر�أ�ض �سحية.
�ل�سمندر  بع�سري  لآخ���ر  ح��ني  م��ن  �ل�سعر  غ�سل  ي�ساعد 
�أن  �أي�����س��اً. ك��م��ا  �ل��ق�����س��رة  و�ل��ربت��ق��ال ع��ل��ى �لتخل�ض م��ن 
م�ساد�ت �لأك�سدة �ملوجودة يف ع�سري �ل�سمندر و�لربتقال 

مفيدة لتعزيز منو �ل�سعر ومنع ت�ساقطه.
ع�سري �ل�سمندر و�لربتقال غني مب�ساد�ت �لأك�سدة مثل 
بيتا كاروتني وفيتاميني C و E، و�لتي ت�ساعد يف جتديد 

خاليا �لب�سرة.
�أن  مي��ك��ن  ب��ال��ن��رت�ت.  غ��ن��ي  و�ل��ربت��ق��ال  �ل�سمندر  ع�سري 
ت�ساعد �لنرت�ت �ملوجودة ب�سكل طبيعي، مثل تلك �ملوجودة 
وزيادة  �لدم  �سغط  خف�ض  على  و�خل�سرو�ت،  �لفو�كه  يف 

�لقدرة على �لتحمل �أثناء �لتدريبات وعالج فقر �لدم.

وات�ساب يغازل ع�ساق مكاملات 
الفيديو.. بتحديث جديد

�لفوري  �ل��ت��و����س��ل  تطبيق  �أط��ل��ق 
"و�ت�ساب"  �لن���ت�������س���ار  �ل����و������س����ع 
ب��زي��ادة عدد  م��ي��زة ج��دي��دة، ت�سمح 
�لأ�سخا�ض �لذين بو�سعهم �مل�ساركة 
�إىل  �جلماعية  �لفيديو  مكاملات  يف 

�سخ�سا.  32
�لأق�سى  �حل���د  ك���ان  �ل�����س��اب��ق،  ويف 
لالأ�سخا�ض �لذين ميكنهم �مل�ساركة 
"و�ت�ساب" 8  يف  �لفيديو  مبكاملات 
�أ�سخا�ض فقط، مما يعني �أن �مليزة 

�جلديدة �ساعفت �لرقم 4 مر�ت.
"و�ت�ساب"  يقرتب  �لرتفاع،  وبهذ� 
حمادثات  تطبيقات  مناف�سة  م��ن 

�لفيديو �لأخرى مثل "زووم".
وك�����������������������������ت�����������������������������ب م������������������وق������������������ع 
�لإخباري   )WABetaInfo(
�ل����ت����ق����ن����ي �ل���������ذي ي����ت����اب����ع �أخ�����ب�����ار 
�لتو��سل  تطبيق  �أن  "و�ت�ساب" 
�لفوري �ساعف من عدد �مل�ساركني 
�ملوقع  ون�سر  �لفيديو.  مكاملات  يف 
موقع  م�����ن  حت���دي���ث���ا  �لإخ�������ب�������اري 
"و�ت�ساب" يت�سمن �إ�سارة �إىل �أمور 
جديدة طر�أت على �لتطبيق، ومن 
�سمنها �أن مكاملات �لفيديو ميكنها 
�أن ت�ستوعب حتى 32 �سخ�سا، مع 
تظهر  مكاملات  خلفية  على  �إ�سافة 
وو�سول  م��ت��ت��ال��ي��ة،  ف��ق��اع��ات  ف��ي��ه 
معر�ض  يف  �مل��ف�����س��الت  �إىل  ���س��ري��ع 
�ل�سوتية  �مل���ك���امل���ات  ويف  �ل�������س���ور. 
�جلماعية ثمة �إ�سافات �أخرى مثل 
خلفية جديدة وتظليل على �سورة 
ت�سميم  م���ع  �مل��ك��امل��ة،  يف  �مل��ت��ح��دث 
يف  كما  �ل�����س��وت،  �أم����و�ج  �سكل  على 

�لإذ�عات.

غرق املركب ال�سياحي وال�سحايا 9
�أع��ل��ن رج��ال �لإن��ق��اذ  �أم�����ض �لأحد 
�أ�سخا�ض  ت�����س��ع��ة  ع���ل���ى  �ل���ع���ث���ور 
غ��ال��ب��ي��ت��ه��م يف ح��ال��ة ���س��ح��ي��ة غري 
قبالة  مركب  غ��رق  عقب  م��وؤك��دة، 
كان  لليابان  �ل�سمالية  �ل�سو�حل 

على متنه 26 �سخ�سا قبل يوم.
وقالت قوة خفر �ل�سو�حل يف بيان 
 11 �ل�����س��اع��ة  "حتى  �إن����ه  ���س��ح��ايف 
�أنقذت  غ(،  ت   02،00( �سباحا 
�أربعة  �مل��ح��ل��ي��ة  ل��ل�����س��رط��ة  ط���ائ���رة 
�أ�سخا�ض فيما �أنقذت طائرة لقو�ت 
�لدفاع �لذ�تي �سخ�سا من �ملياه �أو 

من مناطق �سخرية �ساحلية".
وو�سائل  حمليون  م�سوؤولون  وكان 
�إعالم قالو� يف وقت �سابق �إن حالة 
�أنقذو�  �لذين  �لت�سعة  �لأ�سخا�ض 
مر�فق  �إىل  ونقلو�  بعد.  تتاأكد  مل 
طبية و�أظهرت م�ساهد �لتلفزيون 
�لر�سمي �سخ�سا و�حد� على �لأقل 
ممد� على حمالة فيما كان عنا�سر 
�إىل  مروحية  من  ينقلونه  �لنقاذ 

�سيارة �إ�سعاف.

فوائد ع�سري الربتقال 
وال�سمندر ثمينة للغاية

اأف�صل الع�صائر التي ميكنِك  ع�صري ال�صمندر والرتقال هو واحد من 

اإنه غني جدًا من الناحية التغذوية،  اال�صتمتاع بها يف �صكلها اخلام. 

بني  واجلمع  اإليه.  ُي�صاف  طعام  اأي  مع  جيدًا  متتزج  رائعة  نكهة  وله 

اآن  يف  معًا  منهما  كل  فوائد  على  احل�صول  يعني  والرتقال  ال�صمندر 

والفيتامينات، ويف  املعادن  واحد، وتزويد اجل�صم بجرعة كبرية من 

ذات الوقت الطعم اللذيذ وال�صهي واملنع�ش ح�صبما ت�صري اخت�صا�صية 

التغذية �صو�صن الوزان جري، يف حديثها ل�"�صيدتي.نت".



االثنني   25  إبريل    2022  م   -    العـدد   13528  
 Monday     25   April   2022   -  Issue No   13528

22

�ش�ؤون حملية

مبنا�صبة يوم زايد للعمل االإن�صاين

�سعيد بن طحنون ي�سهد احلفل ال�سنوي جلمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين 
تكرمي اجلهات الإن�سانية والرعاة والداعمني ملبادرة وبـ»الوالدين اإح�سانًا« التي اأطلقتها اجلمعية خالل �سهر رم�سان

•• العني- الفجر
ت�صوير – حممد معني

�سهد معاىل �ل�سيخ �لدكتور �سعيد بن طحنون �آل نهيان �حلفل �لذى �أقامته 
جمعية �لإمار�ت لرعاية وبر �لو�لدين مبنا�سبة يوم ز�يد للعمل �لإن�ساين. 
ملبادرة  و�لد�عمني  و�لرعاة  �لإن�سانية  بتكرمي �جلهات  و�لذي قامت خالله 
�ملبارك  رم�سان  �سهر  �أطلقتها �جلمعية خالل  �إح�ساناً" �لتي  وب�"�لو�لدين 
�لفخري  �ل��رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان،  �آل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �سعيد  �ل�سيخ  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة 

للجمعية.
ويف بد�ية �لحتفال �لذى �أقيم بفندق روتانا �لعني �أكد معاىل �ل�سيخ �سعيد 
�ملجتمع  يف  �لأخ��الق��ي  �ل��وع��ي  �ث���ر�ء  على  تعمل  �لإم����ار�ت  جمعية  �أن  على 
�لإمار�تي �نطالقا من روؤية ز�يد موؤ�س�ض �لإمار�ت، �لذي كان حري�ساً على 
�أن مبادرة  �أثره يف �ملجتمع. م�سري� �ىل  فعل �خلري، وعلى فهم قيمته ومّد 
�ملوؤ�س�ض، من خالل  ز�يد  تكري�ض و�سايا  �ىل  ت�سعى  �إح�ساناً"،  "وبالو�لدين 
تعزيز �لقيم �لأخالقية و�حلفاظ على ن�سيج �ملجتمع. لتكون �لإمار�ت �سورة 
م�سرقة على هذه �لأر�ض تبث دفء خريها لي�سرق �لأمل وتتحقق �لأماين.

تنمية  ع��ن  يبحث  �ل��ذي  �إن�سان"  "جن�سيتي  م�سروع  �إط���الق  �حلفل  تخلل 
يف  �لب�سمات  �ساحبة  �جلهات  تكرمي  خ��الل  من  �خل��ري،  فعل  يف  م�ستد�مة 
�لعمل �لإن�ساين �خل��ريي، ويف هذ� �لإط��ار قال معاليه: �إننا يف �لإم��ار�ت ل 
يقت�سر دورنا على �لبحث عن �ملعوزين �لذين يحتاجون �لرعاية، و�إمنا نبحث 
ون�سيء �ل�سوء على �لأيادي �لبي�ساء، �أيادي رجال �خلري، �لذين �سارو� على 
�أولئك  نهج ز�يد، بالنتماء �ىل هذ� �لوطن �لعظيم و�إىل رجاله �ل�سابقني، 
�لرجال �لذي نه�سو� بالوطن فاأو�سوله �إلينا عزيز�ً كرمياً نحتفي به. ويف 

يوم ز�يد نبادر بالوفاء �إىل هذه �لفئة �لعزيزة على قلوبنا جميعاً.
�ختتم معاليه كلمته بالقول: �أحالم ز�يد بد�أت من �حل�سن حتى و�سلت �إىل 
�ملريخ، فال مدى للخري ول نهاية لالأمل، ونحن يف جمعية �لإمار�ت لرعاية 
وبر �لو�لدين نوؤكد مرة �أخرى على �أننا �نطلقنا من عام �خلري، و�إىل �خلري 

وحيث ي�سل ما�سون.

"جن�سية  و�لمتنان  �ل�سكر  وثيقة  �ل��رب  بيت  جمعية  مبنح  معاليه  ق��ام  ثم 
ل�سورة  ذهبية  ق��الدة  مع  �خل��ريى.  �ملجال  يف  لعطائهم  تقدير�  �لإن�سان"، 

�ل�سيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه..
من جانبه قال �سعادة �مل�ست�سار �لدكتور �أحمد بن �سودين، رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
�جلمعية، خالل كلمته: على طريق ز�يد نحن �سائرون،  ويف جمعية �لإمار�ت 

لرعاية وبر �لو�لدين ننظر �أننا خالل �لفرتة �لفائتة قد حققنا جزء� من 
�أهد�فنا، وماز�لت �أمامنا �أهد�ف �أخرى ن�سعى �إىل حتقيقها، لقد عّلمنا ز�يد 
رحمه �إعالء قيمة �لرب للو�لدين وكبار �ل�سن وهي لي�ست قيمة ح�سر�ً على 
�لآباء �ملعوزين فقط و�إمنا �ملي�سورين �أي�سا. �إن رجالنا �ل�سابقون منهم �ملعلم 
�أع�ساء  كانو�  كلهم  و�لإع��الم��ي..  و�لتاجر  و�ل�سرطي  و�جلندي  و�لطبيب 

فاعلون يف ج�سد هذ� �لوطن �لذي يتنف�ض بروحهم و�أخالقهم وقيمهم .
 كما نا�سد �مل�ست�سار �أحمد بن �سودين �ملجتمع بكافة �أطيافه بتحمل م�سوؤوليته 
جتاه فئة كبار �ل�سن وتبني م�ساريعهم و�إنها�ض �سورتهم �لعتبارية يف قلوب 

�سبابنا وبناتنا. 
"وبالو�لدين  م��ب��ادرة  يف  �لإن�ساين  �ل�سريك  �مل��رزوق��ي  ع��ادل  �لدكتور  وق��ال 
�إح�ساناً": نحن �سركاء يف روؤية قيادتنا وو�سايا ز�يد، من خالل �أن نكون على 
�أوًل قيميا و�أخالقياً ومعرفياً قبل كل �سيء.  قدر تطلعاتهم لبناء �لإن�سان 
ونحن نعي�ض يف دولة م�سيئة ت�سع باخلري على �أرجاء هذه �لدنيا، ومن هذ� 
�ملنطلق نبحث عن كل مهموم لنفرج كربه، ونفتح باب �لأمل �أمامه لينطلق 
فيكون فاعال يف ن�سيج هذ� �ملجتمع وهذ� �لوطن. هنالك دول كثرية متتلك 
�لنفط و�لنقد، ولكننا يف �لإمار�ت نتميز باأننا �أ�سبحنا منتجني لالأفكار. �إن 

�لأفكار هي �لتي تنتج �لأفعال.
بتكرمي  نهيان  �آل  بن طحنون  �سعيد  �ل�سيخ  ق��ام معايل   - �حلفل  ويف ختام 
�جلهات �لد�عمة لهذه �ملبادرة ويف مقدمتهم بنك �أبو ظبي �لأول وبلدية دبي 
�أعرب مقدم �حلفل �لإعالمى �ملتميز �أحمد �لز�هد عن �عتز�زه  من جانبه 
باأن يكون جزء� من منظومة ز�يد �لأخالقية، وهذ� �حلفل �لذي فتح �لباب 
�إعادة  على  ملل  �أو  كلل  دون  من  تعمل  �لتي  �لبي�ساء  �لأي���ادي  تكرمي  �أم��ام 

�لبهجة و�سون كر�مة هذه �لفئة �لعزيزة علينا جميعاً.

فا�صتبقوا اخلريات 

حما�سرة يف جمل�س بن ركا�س العامري بدعوة من زايد للثقافة الإ�سالمية

اأم�سية رم�سانية يف ال�ساد تكرميًا للطلبة الدوليني بجامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية
•• العني - الفجر

للعلوم  ز�ي��د  بن  حممد  "جامعة  يف  �لدوليني  �لطلبة  لبى 
للم�ساركة  �لكعبي  حمد�ن  حممد  ه��الل  دع��وة  �لإن�سانية" 
مبنطقة  م��زرع��ت��ه  يف  �إف��ط��ار  وم��اأدب��ة  رم�سانية  �أم�سية  يف 
" فطوركم بني  �ل�ساد يف مدينة �لعني وذلك �سمن مبادرة 
�ل�سيوف  �لدوليني  ��ست�سافة �لطالب  " مت خاللها  �أهلكم 
�أب��ن��اء �ملنطقة �ملو�طنني،  �إم��ار�ت��ي��ة م��ع  �أج���و�ء  ل��الإف��ط��ار يف 
�سهر  �أج���و�ء  يف  وخا�سة  �لإم��ار�ت��ي��ة   بالثقافات  وتعريفهم 
�ملبارك، وقام �لطلبة بجولة لالطالع على مر�فق  رم�سان 
�خل�سار  خمتلف  بزر�عة  �ملتميزة  �لنموذجية  �ل�ساد  مزرعة 

و�لفاكهة.  
�جلامعة  ��ساتذة  من  ع��دد  ح�سرها  �لتي  �لأم�سية  وتخلل   
و�ل�سخ�سيات �إلقاء كلمات وق�سائد وطنية وتقدمي عرو�ض 
و�إج���ر�ء م�سابقات ثقافية  �لإم��ار�ت��ي  �ل��رت�ث  ول��وح��ات من 
متنوعة. ورحب هالل �لكعبي يف كلمته باحل�سور و�ل�سيوف 
من خارج �لدولة، م�سيد�ً بدور جامعة حممد بن ز�يد للعلوم 
و�لتالقي مع خمتلف  �ملعريف  �لنفتاح  �لإن�سانية يف حتقيق 

�لثقافات.
من جهته قال �لكاتب و�لباحث عبد�هلل �ملر �لكعبي �إن هذ� 
�جلامعة  يف  �لدوليني  �لطلبة  لتعرف  فر�سة  ي�سكل  �للقاء 
�لرم�سانية  و�مل���اأك���ولت  �لم��ار�ت��ي��ة  �لإف���ط���ار  م��ائ��دة  ع��ل��ى 

�ل�سعبية، وتعريفهم �أي�ساً على �لرم�سة �لمار�تية و�للهجات 
�ملحلية �لد�رجة وبع�ض �لعاد�ت و�لتقاليد يف �ملجتمع.

ويف �خل��ت��ام ق���دم ���س��اح��ب �ل��دع��وة �ل��ه��د�ي��ا �ل��ت��ذك��اري��ة �إىل 
ب�سعادة  �إد�رة �جلامعة ممثلة  كما قدمت  �ل�سيوف،  �لطلبة 
خليفة �لظاهري نائب مدير �جلامعة  درع �جلامعة و�سهادة 
�ل�سيافة  �لكعبي على ح�سن  لل�سيد هالل  و�لعرفان  �ل�سكر 
لوحة  �لكعبي  �مل��ر  ع��ب��د�هلل  باملنا�سبة  وق���دم   . و�ل�ستقبال 
�آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  �ملوؤ�س�ض  �سورة  حتمل  تذكارية 
نهيان -طيب �هلل ثر�ه- �إىل �إد�رة �جلامعة �حتفاًء بيوم ز�يد 
خليفة  �جلامعة  مدير  نائب  ت�سلمها  وقد  �لإن�ساين  للعمل 

�لظاهري. 

•• العني - الفجر

��ست�ساف جمل�ض �ل�سيخ حممد بن ركا�ض �لعامري ع�سو �ملجل�ض �ل�ست�ساري 
دينية خالل  �لعني حما�سرة  �لعامرة مبدينة  �أب��و ظبي يف منطفة  لإم��ارة 
ز�يد  د�ر  م��ن  �خلري�ت" ب��دع��وة  " فا�ستبقو�  بعنو�ن  �مل��ب��ارك  رم�سان  �سهر 
يف  �جتماعي  �خ�سائي  �لبلو�سي  حممد  �ل�سيد  قدمها  �لإ�سالمية  للثقافة 
�إد�رة  رئي�ض جمل�ض  ركا�ض  بن  �سامل  �لدكتور  �ل�سيخ  وذل��ك بح�سور  �ل��د�ر 

جمعية �لإمار�ت لل�سرطان وخليفة �ل�ساعدي رئي�ض ق�سم �لعالقات �لعامة 
و�لإعالم يف د�ر ز�يد للثقافة �لإ�سالمية وعدد من �ملو�طنني و�بناء �جلاليات 

وموظفي �لد�ر.
بالدور  �ل�سيخ حممد بن ركا�ض باحل�سور م�سيد�ً  �ملجل�ض   ورحب �ساحب 
�لثقافة  قيم  ن�سر  يف  �لإ���س��الم��ي��ة  للثقافة  ز�ي���د  د�ر  ب��ه  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �لكبري 
و�لجتماعية   �لروحّية  �ملعاين  وتنمَية  �ل�سلمي  �لتعاي�ض  و�إمناء  �لإ�سالمية 
وقيم �لت�سامح و�لرت�حم مع خمتلف �لثقافات و�حل�سار�ت �لإن�سانّية، د�عياً 

�إىل �لجتهاد يف �لع�سر �لأو�خر من رم�سان باأنو�ع �لأعمال �ل�ساحلة �غتناماً 
لف�سلها وطلباً لربكتها و�لتما�ساً لليلة �لقدر فيها.

�خلري�ت  " فا�ستبقو�  بعنو�ن  حما�سرته   �لبلو�سي  حممد  �ل�سيد  ق��دم  ثم 
" �لتي �أكد فيها على �أهمية �غتنام �لع�سر �لأو�خر من رم�سان مبزيد من 
�لأجور �لكثرية و�خلري�ت �لوفرية و�لتقرب �إىل �هلل تعاىل مبا �سرع فيها من 

�لطاعات وجليل �لقربات و�لتف�سيل .
 م�سري�ً �إىل �أن �لنبي  "�سلى �هلل عليه  و�سلم " كان يخ�ض تلك �لليايل مبزيد 

لالأمة  لف�سلها وحثاً  �إ�سهار�ً  �لعناية  ت�ستحق من  من �لجتهاد ويوليها ما 
�لقدر ومميز�تها  ليلة  على ف�سائل  موؤكد�ً  وبركاتها.   على طلب ف�سائلها 
وكرثة ما يعطي �هلل تعاىل من يقومها من �لأجر �لعظيم و�لثو�ب �لكرمي 
و�خلري �لكثري و�لأجر �لكبري و�لعتق من �لنار. ويف �خلتام �ملحا�سرة  قام 
�ل�سيخ حممد بن ركا�ض مببادرة مت خاللها تكرمي جمموعة من طالب د�ر 
وقدم  �ملهتدين �جلدد من جن�سايات خمتلفة  �لإ�سالمية من  للثقافة  ز�يد 

لهم �لهد�يا �لتذكارية مبنا�سبة �سهر رم�سان �ملبارك
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ويف  العامل.  حول  ال�صباح  يف  النا�ش  يتناوله  م�صروب  اأ�صهر  هي  القهوة 
الواقع، ي�صتهلك �صكان العامل اأكرث من 160 مليون كي�ش قهوة يف ال�صنة.

لتعزيز  �صيوعا  االأك��رث  هو  ال�صاخن  امل�صروب  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى 
الطاقة، اإال اأنه ميكن اأن يكون اأي�صا �صحيا وي�صاعدك يف فقدان الوزن.

"القهوة،   :Preg Appetit يف  تغذية  اخت�صا�صية  �صو،  اآ�صلي  وتقول 
اأن  ميكن  امل�صافة،  املحليات  من  الكثري  ودون  باعتدال  ت�صتهلك  عندما 

ت�صاعد يف اإنقا�ش الوزن وتكون مفيدة ل�صحتك العامة".
اإليك ما يجب اأن تعرفه عن القهوة وكم يجب اأن ت�صرب الإنقا�ش الوزن.

حتتوي �لقهوة على عنا�سر غذ�ئية مثل �لنيا�سني و�لبوتا�سيوم 
و�ملغني�سيوم وم�ساد�ت �لأك�سدة، و�لتي ميكن �أن حت�سن �سحة 
�جلهاز �له�سمي وتدعم وظيفة �لع�سالت وتوؤدي �إىل �سحة 
قلب �أف�سل. كما �أنها حتتوي على مادة �لكافيني، �لتي تعزز 
تعزز  �أن  وميكن  �لطاقة،  وحت�سن  �لغذ�ئي،  �لتمثيل  عملية 

فقد�ن �لوزن.
�ل�سعر�ت  منخف�ض  م�����س��روب  �ل�����س��ود�ء  و�ل��ق��ه��وة 

�حل����ر�ري����ة. وي��رت��ب��ط ف���ق���د�ن �ل�����وزن بنق�ض 
ت�ستهلك  عندما  وه��و  �حل��ر�ري��ة،  �ل�سعر�ت 

�سعر�ت حر�رية �أقل مما حترقه.
�ل�سائعة  �ل�����ط�����رق  �إح���������دى  وت���ت���م���ث���ل 

للم�ساعدة يف حتقيق عجز يف �ل�سعر�ت 
�سعر�ت  �����س���ت���ه���الك  يف  �حل�����ر�ري�����ة 
حر�رية �أقل من �ل�سعر�ت �حلر�رية 

�ملعتادة.
م�سروبا  �ل�������س���ود�ء  �ل��ق��ه��وة  وت��ع��د 
لأنها  �ل�������وزن  ل���ف���ق���د�ن  م���ث���ال���ي���ا 
�سعر�ت   5 م��ن  �أق��ل  حتتوي على 
حر�رية لكل ح�سة )كوب و�حد( 
منخف�سة  ف���ه���ي  ذل������ك،  وم�����ع 

�إذ�  فقط  �حلر�رية  �ل�سعر�ت 
كنت ت�سربها �سود�ء.

"يف حني  ���س��و:  وت��و���س��ح 
�ل�������س���ود�ء  �ل���ق���ه���وة  �أن 
�ل�سعر�ت  م��ن��خ��ف�����س��ة 
ميكن  �حل���������ر�ري���������ة، 

عالية  ت�����س��ب��ح  �أن 
�ل�������������س������ع������ر�ت 

�حلر�رية و�ل�سكر و�لدهون ب�سرعة عند �إ�سافة �أنو�ع خمتلفة 
من �حلليب و�ل�سكريات".

فقد�ن  يف  هاما  دور�  يلعب  �لغذ�ئي  �لتمثيل  �أن  �إىل  وي�سار 
�لوزن، وهو �لعملية �لتي يقوم فيها �جل�سم بتفكيك �لعنا�سر 
�لغذ�ئية و��ستخد�م �ل�سعر�ت �حلر�رية �ملوجودة يف �لأطعمة 
على مد�ر �ليوم. و�لكافيني، �ملن�سط 
�مل��وج��ود يف �ل��ق��ه��وة، ه��و �أحد 
�مل�������و�د �ل��ق��ل��ي��ل��ة �ل���ت���ي قد 
�لأي�ض  معدل  من  تزيد 
 ،)BMR( �لأ�سا�سي 
و�مل�������ع�������روف �أي�������س���ا 
�لذي  �مل��ع��دل  با�سم 
حترق به �ل�سعر�ت 
�أثناء  �حل���ر�ري���ة 

�لر�حة.
در��سة  ووج���دت 
�أجريت  ���س��غ��رية 
�أن   2018 ع�����ام 
�لذين  �مل�������س���ارك���ني 
مقايي�ض  �����س����رب����و� 
�لقهوة  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة 

�أي�سية �أكرب، وهي نتاج  على مد�ر �سهرين كان لديهم نو�جت 
عملية �لتمثيل �لغذ�ئي. و�سي�سمح �لتمثيل �لغذ�ئي �لأعلى �أو 
�أو  �أثناء �لر�حة  �لأ�سرع بحرق �ملزيد من �ل�سعر�ت �حلر�رية 

�أثناء �لن�ساط �لبدين، ما قد ي�ساعد يف فقد�ن �لوزن.
وقد يقلل �لكافيني �أي�سا من �ل�سعور باجلوع. ومن �ملعروف 
يف  مب��ا  �ل��ع��و�م��ل،  م��ن  متنوعة  مبجموعة  تتاأثر  �ل�سهية  �أن 
�لبدين  �لن�ساط  وم�ستويات  تتناوله  �ل��ذي  �لطعام  نوع  ذلك 
و�ل��ه��رم��ون��ات. وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن ع��دم وج���ود �أب��ح��اث كافية 
�ل�سهية  لتقليل  و�ل��ن��ت��ي��ج��ة  �ل�����س��ب��ب  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  ل��ت��ح��دي��د 
للكافيني، فقد �أظهرت �لدر��سات �أنه قد يقلل من م�ستويات 
هرمون �لغريلني، وهو �لهرمون �لذي يجعلنا ن�سعر باجلوع.

�أن �مل�ساركني ز�د لديهم   2014 ووجدت در��سة �سغرية عام 
�أربعة  غ�سون  يف  �لطعام  تناول  من  وقللو�  بال�سبع  �ل�سعور 
م�ستويات  على  بناء  يوميا  �لقهوة  �سرب  م��ن  فقط  �أ�سابيع 

هرمون �لغريلني.
�لببتيد  �ل�سبع  هرمون  �أي�سا  �لكافيني  "يحفز  �سو:  وتو�سح 
�أنك  يعني   PYY من  و�ملزيد   .PYY �خت�سار�  �أو   ،YY

�ست�سعر بال�سبع و�ست�سعر بجوع �أقل".
زيادة  �إىل  وت��وؤدي  �سحية  غري  �أي�سا  �لقهوة  تكون  �أن  ميكن 

�لوزن
فقد�ن  تعزز  �لتي  �لفو�ئد  من  �لعديد  للقهوة  �إن  �سو  تقول 
يلي بع�ض  م��ا  ع��ي��وب حمتملة. ويف  ه��ن��اك  ول��ك��ن  �ل����وزن، 
عند  مر�عاتها  يجب  �لتي  للقهوة  �ل�سلبية  �جل��و�ن��ب 

دجمها يف نظامك �لغذ�ئي:
- حتتوي بع�ض م�سروبات �لقهوة على �لكثري من 
�سرب  عند  و�ل�سكر:  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت 
�لأف�سل  من  �ل��وزن،  لإنقا�ض  �لقهوة 
�حلر�رية  �ل�سعر�ت  �إ�سافة  جتنب 
�إنه  �سو  وت��ق��ول  م�����س��روب��ك.  �إىل 
�إ�سافة  �مل��غ��ري  ي��ك��ون م��ن  ق��د 
�حلليب �أو �ل�سكر �إىل قهوتك، 
لكن ميكن �أن ي�سيفو� �سعر�ت 
حر�رية �إىل م�سروبك ب�سرعة.

�ل��ع��دي��د م��ن م�����س��روب��ات �لقهوة   -
�مل�سهورة حتتوي بالفعل على ن�سبة 
ع��ال��ي��ة م���ن �ل�����س��ع��ر�ت �حل���ر�ري���ة: 
�سعر�ت  ����س��ت��ه��الك  �إن  ���س��و  ت��ق��ول 
�لعادية  �لكمية  م��ن  �أك���رث  ح��ر�ري��ة 
مينعك من حتقيق نق�ض يف �ل�سعر�ت 
�حلر�رية لفقد�ن �لوزن ويوؤدي بدل 

من ذلك �إىل زيادة �لوزن.
من  �ل���ك���اف���ي���ني  ي��ق��ل��ل  �أن  مي���ك���ن   -
�لنوم  قلة  ترتبط  ما  غالبا  �لنوم: 
�ل�����س��ه��ي��ة و�جل�����وع، خا�سة  ب���زي���ادة 
بالن�سبة لالأطعمة عالية �ل�سعر�ت 
�حلر�رية. وقد عزت �لدر��سات قلة 
�لغريلني،  هرمون  زي��ادة  �إىل  �لنوم 

�أن  �ل�سعور باجلوع، و�لذي ميكن  �لذي ينظم  �لهرمون  وهو 
يوؤدي �إىل زيادة ��ستهالك �ل�سعر�ت �حلر�رية وزيادة �لوزن.

م�ستقبالت  مينع  �لقهوة  يف  �ملوجود  "�لكافيني  ل�سو:  ووفقا 
�لأدينوزين �لتي ت�سبب �لنعا�ض، ما يجعلك ت�سعر مبزيد من 
�ليقظة. �أقرتح �لتوقف عن تناول �لكافيني قبل �لنوم ب�ست 
وتنظيم  �جليد  �لنوم  �أج��ل  من  �لأق��ل  على  �ساعات  �سبع  �إىل 

�لهرمونات".

كيف ت�صرب القهوة الإنقا�ش الوزن
�إنقا�ض  وحتقيق  للقهوة  �ل�سحية  �ل��ف��و�ئ��د  على  للح�سول 
�أك���و�ب من  �أرب��ع��ة  بتناول ما ل يزيد عن  �سو  �ل���وزن، تو�سي 

�لقهوة )نحو 120 �إىل 235 ملل( مبا يعادل 400 مغ من 
�لكافيني.

فو�ئد  تتيح  يوميا  �لقهوة  من  فناجني  "�أربعة  �سو:  وتو�سح 
�لغ������ذ�ئي  �لتمثي�����ل  وحت�سني  �ليقظ������ة  من  مب�����زيد  �ل�سعور 
�لنوم  ع��ل��ى  للتاأثي������ر  ك��ث��ري�  يك�������ون  ل  بينم�������ا  ل��ل��ده��ون 

و�جلوع".
لل�سعور  معقول  �سيكون  �ساعتني  كل  ك��وب  �سرب  �إن  وتقول   

بالآثار �لد�ئمة يف كل فرتة.
ومع ذلك، �إذ� كنت حتب �لقهوة �لقوية، ��سرب عدد� �أقل من 
�لأكو�ب وفقا لذلك حتى ل حت�سل على �أكرث من 400 مغ 

من �لكافيني يوميا.

ملاذا تعد القهوة ال�سوداء م�سروبا رائعا لفقدان الوزن؟

وهناك نوعان من "�لأحا�سي�ض" يف قدميك ميكن �أن ت�سري �إىل 
.Bupa�رتفاع "خطري" يف م�ستويات �ل�سكر يف �لدم، وفقا ل�

ي�ستطيع معاجلة  �أن ج�سمك ل   2 �لنوع  �ل�سكري  د�ء  ويعني 
ل  ينتجه  �ل��ذي  �لأن�سولني  �أن  �أو  �سحيح  ب�سكل  �لأن�سولني 
ل��الأن�����س��ول��ني يف  �لأ���س��ا���س��ي  �ل����دور  ويتمثل  �خل��الي��ا.  متت�سه 
تنظيم ن�سبة �ل�سكر يف �لدم - �لنوع �لرئي�سي لل�سكر �ملوجود 

يف �لدم.
عن  �لناجمة  �لإ�سابات  �أخطر  من  �لع�سبي  �لع��ت��الل  ويعد 
�رتفاع م�ستويات �ل�سكر يف �لدم با�ستمر�ر. و�لعتالل �لع�سبي 
�لأع�����س��اب. ويحدث  م��ن  �أك���رث  �أو  و�ح���د  �أو خلل يف  تلف  ه��و 
�ملوجودة  �لأع�ساب  تتلف  عندما  �ملحيطي  �لع�سبي  �لعتالل 

يف �أطر�ف �جل�سم، مثل �ليدين و�لقدمني و�لذر�عني.

يف  �لأع�������س���اب  ت��ل��ف  ي��ت�����س��ب��ب  �أن  مي��ك��ن   ،Bupa�ل ووف���ق���ا 
�لإح�سا�ض". فقد�ن  �أو  و�حلرق  بالوخز  "�لإح�سا�ض 

با�ستمر�ر  �ل��دم  يف  �ل�سكر  م�ستويات  �رتفاع  ي��وؤدي  �أن  وميكن 
�إىل:

�لب�سر. فقد�ن  �إىل  يوؤدي  قد  ما  عينيك،  • ت�سرر 
�لدماغية. و�ل�سكتة  �لقلب  • �أمر��ض 

�لقدم. • تقرحات 
�جللد  �لتهابات  خا�سة  منتظمة،  �أو  م�ستمرة  �لتهابات   •

و�لبول.
وميكن �أن ي�ساعد �تباع منط حياة �سحي يف �لتحكم يف م�ستوى 

�جللوكوز )�ل�سكر( وتقليل خطر �لإ�سابة مب�ساعفات.
�مل�سادة،  �لإج��ر�ء�ت  �أكرث  �أحد  �لغذ�ئي  نظامك  تعديل  ويعد 

فعالية �سد �رتفاع م�ستويات �ل�سكر يف �لدم.
ترتفع  "عندما   :Diabetes.co.uk م��وق��ع  وي��و���س��ح 
م�ستويات �ل�سكر يف �لدم، �سيحاول ج�سمك طرد �ل�سكر �لز�ئد 
�إىل  ج�سمك  �سيحتاج  ل��ذل��ك،  نتيجة  �ل��ب��ول.  ع��رب  �ل���دم  م��ن 
�ملزيد من �ل�سو�ئل لإعادة ترطيب نف�سه. و�سرب �ملاء ميكن �أن 

ي�ساعد �جل�سم يف �لتخل�ض من بع�ض �جللوكوز يف �لدم".
يوؤدي  �أن  )�ل����ذي مي��ك��ن  �مل���اء  "ت�سمم  م��ن  �ل��ت��ق��ري��ر  وي��ح��ذر 
�إذ� مت �سرب ع��دد من ل��رت�ت �مل��اء يف ف��رتة زمنية  �إىل �مل��وت( 

ق�سرية".
وي���ج���ب ع��ل��ي��ك �أي�������س���ا ت��ق��ل��ي��ل �ل���ك���رب���وه���ي���در�ت �ل���ت���ي حتتل 
�ملوؤ�سر   ،)GI( �ل��دم  يف  �ل�سكر  ن�سبة  موؤ�سر  يف  عالية  مرتبة 
�جلالي�سيمي، وهو مقيا�ض من 1 �إىل 100 ي�ستخدم لقيا�ض 
مدى �سرعة �لأطعمة �لتي حتتوي على �لكربوهيدر�ت يف رفع 

ن�سبة �ل�سكر يف �لدم.

�ملوؤ�سر  من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  �لتي  �لأطعمة  وت�سمل 
�جلالي�سيمي: �خلبز �لأبي�ض و�لبطاط�ض و�لأرز �لأبي�ض.

�أو  �ملنخف�ض  �جلالي�سيمي  �مل��وؤ���س��ر  ذ�ت  �لأط��ع��م��ة  وت�����س��م��ل 
�لفاكهة  بع�ض  �أب��ط��اأ،  ب�سكل  تك�سريها  يتم  و�ل��ت��ي  �ملتو�سط، 

و�خل�سرو�ت و�لبقوليات.
وت�سمل �أعر��ض مر�ض �ل�سكري �لنوع 2:

�لليل. يف  وخا�سة  �ملعتاد  من  �أكرث  • �لتبول 
�لوقت. طو�ل  بالعط�ض  • �ل�سعور 

�ل�سديد. بالتعب  • �ل�سعور 
حماولة. دون  �لوزن  • �إنقا�ض 

لل�سفاء. �أطول  وقتا  ت�ستغرق  • �جلروح 
�لروؤية. و�سوح  • عدم 

اتباع منط حياة �صحي ي�صاعد يف التحكم مب�صتوى اجللوكوز

اإح�سا�س يف قدميك يدل على ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم ب�سكل خطري!
ميكن اأن تن�صاأ م�صاكل خطرية اإذا ُتركت م�صتويات ال�صكر يف الدم لرتتفع دون تنظيم. واإذا كنت م�صابا بداء ال�صكري النوع 2، 

فاأنت اأكرث عر�صة الرتفاع م�صتويات ال�صكر يف الدم.

االثنني   25  إبريل    2022  م   -    العـدد   13528  
 Monday     25   April   2022   -  Issue No   13528



24

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/برج �ل�سالة لتنظيف 

CN �ملباين ومكافحة �حل�سر�ت رخ�سة رقم:1195311 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �سالح علي �سالح ��سماعيل �ملر�سدي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبيد حممد حامد �لزعابي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ناين كافيه

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:2555501 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة مينى عو�ض جابر عبد�هلل �ملنهايل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف نعيمه �سالح �سامل مبارك �ملنهايل
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/خمبز �مل�سرق

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1892927 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سامل نا�سر �سليمان �سامل �لعزيزي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف هد�يه �سامل �سليمان �ملربوعي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/خمبز رماح

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1785741 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سامل نا�سر �سليمان �سامل �لعزيزي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف هد�يه �سامل �سليمان �ملربوعي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

اإع����������الن
�سبارك  �ل�س�����ادة/مطعم  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�ي  رخ�سة رقم:3907846 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �حمد مبارك �سيف علي �ل�ساحلي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �حمد ��سماعيل د�ود حممد �لب�سر
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

اإع����������الن
�خلري  و�دي  �ل�س�����ادة/�سالون  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:2594652 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة نافيد �جنم عبدول غاين %100
تعديل وكيل خدمات

��سافة هز�ع نا�سر علي �سرور �خلييلي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف هز�ع نا�سر علي �سرور �خلييلي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�مل�سادر 

�ملتجددة للتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3670926 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/خياط  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خلفان �لقطيطي لزياء �ل�سيد�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1117263 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/ماي  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN لفلي كورنر كافيه رخ�سة رقم:3002668 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/في�ض  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN فليك�ض لالجار رخ�سة رقم:2776209 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/تر�فولوزو كويف �سوب

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1857336 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة في�سل بهاجافاتى بار�مبيل %100

تعديل وكيل خدمات / حذف �سهيل فريد �ل�سيدحممد يو�سف �لها�سمى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ماريا هيلينا دى �لبقريكيو �سو�سا لوز�نو

تعديل ر�أ�ض �ملال / من null �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 60*2.8 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ تر�فولوزو كويف �سوب 

TRAVOLUSO COFFEE SHOP 

�إىل /كافية لوف �ستوري�ض - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م
LOVE STORIES CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/فريت�سو�ل للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1057579 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة طارق ��سماعيل حممد ح�سن �حلو�سنى %65

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة نا�سر هالل عبد�هلل هالل �حلمادى %35
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ��سماعيل �بر�هيم جا�سم خمي�ض �ملن�سورى

تعديل ر�أ�ض �ملال / من null �إىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

 تعديل �إ�سم جتاري من/ فريت�سو�ل للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة 
VIRTUAL CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE 

�إىل/زيرو جر�فيتي للمقاولت ذ.م.م 
ZERO GRAVITY CONTRACTING L.L.C

 تعديل عنو�ن / من �أبوظبي �سارع دملا ط 10 - مكتب C 1003 �ض 25 - ق 56 - 1701- 
�ملالك / نهيان �سامل بن ركا�ض �لعامري �إىل �أبوظبي �ل�سعادة �سرق   NCS- 1650492

40 517023 517023 �بر�ج جارديان �لعقارية - ذ.م.م
تعديل ن�ساط / حذف تركيب معد�ت و�أجهزة �لأمن و�ملر�قبة و�سيانتها 4321009

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ليو� لالنارة ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:3975943 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / جهان نكري خان بهر�م خان من �سريك �إىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / جهان نكري خان بهر�م خان من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف فريده عبا�ض مريز�

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م
 تعديل �إ�سم جتاري من/ ليو� لالإنارة ذ.م.م 

LIWA LIGHTING L.L.C

�إىل /ليو� لالإنارة - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م
 LIWA LIGHTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�ساد باأن �ل�سادة/�سركة يونيون بنك �وف �نديا 
)�جلن�سية: �لهند( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة 
�ض.ب:111824-  ر��سد-  �ل�سيخ  )�لعنو�ن:  �بوظبي  �إمارة  يف 
�بوظبي-  �لفهيم-  عبد�لرحيم  بناية  ر��سد-  �ل�سيخ  �سارع 
�ض.ب:111824( و�ملقيدة حتت رقم )2297( يف �سجل �ل�سركات 
�لقانون �لحتادي رقم  وتنفيذ� لحكام  �لوز�رة.  �لجنبية يف 
و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2(
�لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن �عتماد دليل 
�جر�ء�ت �لرتخي�ض لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة باخلارج 
�حلق  ��سحاب  �ل�سادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق 
�لوز�رة يف ميعاد  يف �لعرت��ض �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل 
�لتايل: وز�رة  �لعنو�ن  �لن�سر على  تاريخ  ل يتجاوز �سهر من 

�لقت�ساد �إد�رة �لت�سجيل �لتجاري �ض.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 1430/2021/18 عقاري جزئي  
�ملنظورة يف �لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �لوىل رقم 91

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبه باإلز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره 995،094.49 درهم �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمة �ملدعي عليها من 
�لق�سط �لثالث وحتي �لق�سط �ل�سابع و�لأخري و�لر�سوم و�مل�ساريف �مل�ستحقة علي �إلز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ 414،989.00 
درهم غر�مات �لتاأخري يف �سد�د �لأق�ساط �مل�ستحقة عن �لوحدة عن مو�عيد ��ستحقاقها و�ملتفق عليها يف بنود و�أحكام �لعقد بو�قع 
3% �سهرياً من تاريخ �لإ�ستحقاق �حلا�سل يف 18-02-2019 وحتي تاريخ 2021/10/10 بالإ�سافة �يل ما ي�ستجد من مبالغ 
�إ�ستالم �لوحدة مو�سوع  �لتاأخر يف  �إجمايل غر�مات  1،100،221.45 درهم  �إل��ز�م �ملدعى عليها ب�سد�د مبلغ  �ل�سد�د.  حتي متام 
�لدعوي رغم �إخطاره وذلك وفقاً لبنود و�أحكام و�سروط �لأتفاقية �ملربمة بو�قع 2% �سهرياً مبا يعادل مبلغ وقدره 31،422.6 
درهماً �إمارتياً من تاريخ �لإ�سعار �حلا�سل يف 10-11-2018 حتي تاريخ 2021/10/10 بالإ�سافة �يل ما ي�ستجد من مبالغ 

حتي متام �لإ�ستالم. �إلز�م �ملدعى عليها ب�سد�د مبلغ وقدره 78،557.00 درهم قيمة �سريبة
�ملدعى : بزن�ض تاور لال�ستثمار �ض ذ م م - عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �سارع مر�سى در�يف ، وي�ست 

نيانغ عي�سى  علي  زينب   / وميثله   - بريي تاور 1، �لطابق 19 ، مكتب 1901 - 1909 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �سيانغ ت�سو - �سفته : مدعى عليه

مو�سوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 21-3-2022 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�سالح/ بزن�ض 
942،678 دره��م )فقط ت�سعمائة و�ثنني  ت��وؤدي للمدعية مبلغ مقد�ره  ب��اأن  باإلز�م �ملدعي عليها   -1 ت��اور لال�ستثمار �ض ذ م م - 
�لق�سط  �ىل  �لر�بع  �لق�سط  �مل�ستحقة من  �لأق�ساط  قيمة  باقي  عبارة عن  درهم ل غري(  و�سبعون  وثمانية  و�ستمائة  �ألف  و�ربعون 
�ملدعي  باإلز�م   -2 �ل�سد�د.  متام  وحتى   2020/11/4 يف  �حلا�سل  �ملطالبة  تاريخ  من  5% �سنويا  بو�قع  عنه  و�لفائدة  �ل�سابع، 
و�ستة  �ألف ومائة  و�ثنني وخم�سون  �ستمائة  652،106 درهم )فقط  �ل�سد�د مبلغ  �لتاأخري يف  للمدعية غر�مات  توؤدي  باأن  عليها 
در�هم ل غري( �ملقررة مبوجب �لعقد وما ي�ستجد بعد تاريخ 1 ? 10 ? 2021 بن�سبة 3% من �ملبلغ غري �مل�سدد �سهريا حتى متام 
يف ��ستالم �لوحدة مبلغ 1،099،791 درهم )فقط مليون  �لتاأخري  غر�مات  للمدعية  توؤدي  باأن  عليها  �ملدعي  باإلز�م  �ل�سد�د. 3- 
وت�سعة وت�سعون �ألف و�سبعمائة وو�حد وت�سعون درهم( عبارة عن غر�مات �لتاأخر يف ��ستالم �لوحدة من تاريخ �لإ�سعار �حلا�سل يف 
2021/10/10 وما ي�ستجد بعد تاريخ 10? 10 ? 2021 بن�سبة 2% يف �ل�سهر من �سعر �ل�سر�ء  2018-11-10 حتى تاريخ 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ  4 - باإلز�م �ملدعي عليها باأن  ?من �لعقد وحتى متام �ل�سد�د.   8 �مل��ادة  1،571،130 درهم ح�سب ن�ض  وهو 
�ألف وخم�سمائة و�ستة وخم�سون درهم وخم�سون فل�ض ل غري( عبارة عن قيمة �سريبة  و�سبعون  ثمانية  )فقط  درهم   78،556.5
�لقيمة �مل�سافة.  5. باإلز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن. �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1201/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�سة رقم 187

مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�سيكات �ملرجتع رقم )000018( و�ل�سادر عن /حاجي مياه حممد 
يعقوب علي حممد بقيمة )29000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : فيكر�ماديتيا كامالبوري وميثله قانونا �ل�سيد/ديليببهاي تيجو�ين
 -  302 �سقة   - ب��ل��وك ب  بو�سقر  بناية   -  104 ���س��ارع   - �ل��ق��ره��ود  - منطقة  دي���رة   - دب��ي  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة 
 info@fahadavocates.com:هاتف:042560738 - مكاين:3287893582 - بريد �لكرتوين

�ملطلوب �إعالنه : 1- حاجي مياه حممد يعقوب علي حممد - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
) ( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ ر�سوم خلزنية �ملحكمة ، وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1355/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �لر�بعة رقم 198

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )2.191.608.15( درهم مليونان ومائة وو�حد وت�سعون 
�لف و�ستمائه وثمانية درهم وخم�سة ع�سر فل�ض - و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة 

وحتى �ل�سد�د �لتام و�حلكم للمدعي بكافة طلباته يف �لالئحة . 
�ملدعي:بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود فرع دبي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - د�ون تاون - منطقة برج خليفة - �عمار ��سكوير 
- برج �ت�ض ��ض بي �سي - �ض.ب:66 دبي - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - مكاين:2466586507

�ملطلوب �إعالنه :  1- علي �كرب عبا�ض فر�هاين  -  �سفته : مدعي عليه 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/4/4 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  :  نعلنكم  �لإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/ بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود فرع دبي بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ ومقد�ره 
)2.191.608/15( درهم مليونان ومائة وو�حد وت�سعون �لف و�ستمائه وثمانية درهم وخم�سة ع�سر فل�ض ، و�لفائدة 
بو�قع 5% �سنويا من تاريخ �ملطالبة )تاريخ رفع �لدعوى( �حلا�سل يف:2021/10/20 وحتى �ل�سد�د �لتام كما �لزمته 
�مل�ساريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70448

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:300/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�سارف �جلزئية �لثالثة رقم 257

و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )62010.57( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�سوع 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من قيد �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 

�ملدعي:�ميك�ض �ل�سرق �لو�سط �ض.م.ب )م( �لمار�ت
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �لفلك - مبنى ميديا و�ن تاور - �سقة 27

وميثله:��سامة ح�سن عثمان دبلوك
�ملطلوب �إعالنه :  1- طاهر بن عبد�لقيوم بن حممد �سعيد  -  �سفته : مدعي عليه 

�ملذكورة �عاله  �ملنعقدة بتاريخ:2022/3/16 يف �لدعوى  :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع �لإعالن 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �لم����ار�ت  )م(  ����ض.م.ب  �لو���س��ط  �ل�سرق  �ميك�ض  ل�سالح/ 
�لقانونية بو�قع 5% من  �ثنان و�ستون �لف وع�سرة در�هم و�سبعة وخم�سون فل�ض - و�لفائدة  )62.010.57( درهم 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام وبالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� 
ذلك من طلبات، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� 

�لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:991/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�سارف �جلزئية رقم 249

مو�سوع �لدعوى : نلتم�ض من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة حتديد �قرب جل�سة و�عالن �ملدعي عليهما بها �حلكم بعد �لثبوت 
وت�سعة  مائتان  دره��م   )239.260/44( وق��دره  مبلغ  �ملدعي  للبنك  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  و�لتكافل  بالت�سامن  بالز�مهما 
وثالثون �لفا ومائتان و�ستون درهما و�ربعة و�ربعون فل�سا - و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د مع 

�لز�مهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:بنك �لمار�ت دبي �لوطني �ض.م.ع

ب��ج��و�ر غرفة جت��ارة و�سناعة دب��ي - هاتف رق������م:043874225 - موبايل  ���س��ارع بني يا�ض -  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة دب��ي - دي��رة - 
رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794 - وميثله:عبد�حلميد عبد�مللك م�سطفى �هلي

�جلن�سية  ل�سهادة  )وفقا  ر�م��اين  فينكات  بوفانا  �لمار�تية(  للهوية  )وفقا  ر�م��اين  فينكات  بهوفانا   -1   : �إعالنه  �ملطلوب 
و�لقامة(  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2022/3/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ 
بنك �لمار�ت دبي �لوطني �ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغ )211.703( درهم و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 5% من �ريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمتهما من �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ 500 درهم �تعاب �ملحاماة 
�لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم  �ليوم  ، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                     يف  ال�شتئناف رقم:1250/2021/322 ا�شتئناف عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�ستئناف �لعقارية �لوىل رقم 90

 ، ج��زئ��ي  ع��ق��اري  رق������م:143/2021  �ل��دع��وى  �ل�����س��ادر يف  �حل��ك��م  �إ�ستئناف   : �ل�ستئناف  مو�سوع 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب. 

�مل�ستاأنف:جمتبى علي �أ�سغر يو�سفي
عنو�نه:�مارة دبي - �لثنية �لر�بعة - ميدو�ض 5 -�سارع 3 - فيال رقم 5 - رقم مكاين:1449673147 

 yousefi@tygt.ae:هاتف رقم:0504503759 - �مييل -
 وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن 

�ملطلوب �إعالنه :  1- ها�ض & ها�ض للو�ساطة �لعقارية  -  �سفته : �خل�سم �ملدخل
مو�سوع �لإعالن :  قد �أ�ستاأنف/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:2021/143 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2022/5/26  �ل�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، 

وعليه يقت�سى ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                        يف  ال�شتئناف رقم:85/2022/324 ا�شتئناف تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ملو�د �مل�ستعجلة و�لتنفيذ - ��ستئناف رقم 89

و�لر�سوم  جت���اري  تنفيذ   2019/2540 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����س��ادرة  �ل��ق��ر�ر�ت  ��ستئناف   : �ل�ستئناف  م��و���س��وع 
و�مل�ساريف و�لتعاب. 

�مل�ستاأنف:بنك �لوطني �لعماين �ض.م.ع.ع - فرع دبي
 -  267625 رق��م  - قطعة  �مل��ايل  للدعم  دب��ي  �سندوق  4 ملك  �ل�سيف معر�ض  �م   - بردبي   - دب��ي  عنو�نه:�مارة 
�ض.ب:66106 - تلفون:043049400 - فاك�ض:043387187 - متحرك:0506417005 - رقم مكاين:1951580526 

- وميثله:حليمة مرت�سى حممد خمتار �ملرزوقي 
�ملطلوب �إعالنه :  1- مانوج جايكي�سني بهوجو�نى - ب�سفته �لمني و�ل�سامن ورئي�ض جمل�ض �لد�رة و�مل�سوؤول 

لكل �ملدعي عليهم  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
م��و���س��وع �لإع������الن :  ق���د �أ���س��ت��اأن��ف �ل���ق���ر�ر/�حل���ك���م �ل�������س���ادر ب���ال���دع���وى رق�����������م:2019/2540 ت��ن��ف��ي��ذ جتاري 
بتاريخ:2022/3/28. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2022/6/15  �ل�ساعة 05.30 م�ساء� بقاعة �لتقا�سي 

عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70448
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االثنني   25  إبريل    2022  م   -    العـدد   13528   25

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

�ملو�سوع / �عالن قطع عالقة
تعلن موؤ�س�سة بن جديد للنقليات �لعامة و�ل�سحن عن قطع عالقتها 
بطاقة  ويحمل   - �جلن�سية  �سوري   - �لن�سار  �ر�سيد  �أحمد   / باملدعو 
يعمل لدى  كان  �نه  - حيث   784197831875030 رقم  هوية 
�ملوؤ�س�سة مدير� لق�سم �ل�سحن ومت قطع عالقته باملوؤ�س�سة من تاريخ 
2022/1/20 ، وعليه فاإن �ملوؤ�س�سة غري م�سوؤولة عن �لتعامل مع 

�ملذكور وحتذر �ملوؤ�س�سة من �لتعامل معه با�سمها ،،
وهذ� للعلم

موؤ�ش�شة بن جديد للنقليات واملقاولت  العامة وال�شحني الربي

اعالن قطع عالقة

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
MOJAU_2022- 0062398 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

ليكن معلوما للجمي�ع ب�اأنني �ل�سيد / جمعه على حممد م�سعود �لكعبي - �مار�تي �جلن�سية �أرغب 
يف �لتنازل عن كامل ح�ستي �لبالغة )%100( �إىل �ل�سيد / و�يل حممد ز�ر حممد ، باك�ستاين 
�جلن�سية لت�سبح ن�سبته )100%( يف �لرخ�سة �مل�سماه ))�ر�ض �لزور�ء للمقاولت �لفنية(( و�لتي 

تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب �لرخ�سة رقم : )745478(، 
- تغيري �ل�سكل �لقانوين من �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد �إىل وكيل خدمات 

- تنازل �ساحب �لرخ�سة لأخر
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
MOJAU_2022- 0062691 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�س�ر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيدة : �سور�جناين مالكانتي فريناندو و�ناكو�تها و�دوجي - �جلن�سية 
�ل�سيد  �إىل  �لبالغة )100%( وذلك  و�لتنازل عن كامل ح�ستها  �لبيع  ، ترغب يف  �سري لنكا   :
لل�سيد�ت(  �لذهبي  �حلرير  )�سالون  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  نيبال    : �جلن�سية   - �سري�ستا  �سانكر   :
تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )734736( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
��سم �لرخ�سه من )�سالون �حلرير �لذهبي لل�سيد�ت( �ىل  �أخرى: مت تغري  بال�سارقة. تعديالت 

)�سالون ق�سر �ملحيط �لحمر( - و مت تغري وكيل �خلدمات
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70626 العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
MOJAU_2022- 0062326 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بطاقة  و�لعمل  �جلن�سية  هندي   ، �سيليفريي  كومار  ر�يف  �ل�سيد/  بالني  للجميع  معلوما  ليكن 
هوية رقم 784198775165313، �رغب يف �لبيع و�لتنازل عن 50% من ح�ستي �لبالغة 
�لرخ�سة �مل�سماة )�سارع �لبديع للمقاولت �لفنية( و�لتي تاأ�س�ست بامارة �ل�سارقة  يف   ،%100
حتت رقم 756603 �إىل �ل�سيد/ ر�جي�سو�ر فادل فادل ��سانا، هندي �جلن�سية و يحمل جو�ز 
�سفر رقم S0691862 و�رغب يف �لبيع و�لتنازل عن 5% من ح�ستي �لبالغة 100% �ىل 
�أ�سد عبد�هلل عبد�لرحمن �لعبدويل. تغيري �ل�سكل �لقانوين من وكيل خدمات  �ل�سيد/ �سالح 

�ىل ذ م م ، ��سافة �سريك/ �سركاء ، دخول وكيل �خلدمات ك�سريك. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
MOJAU_2022- 0062333 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�جلن�سية  هندي  �جنيالت،  عبد�هلل  �وتاتيل  ح�سن  �ل�سيد/  بالني  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  �رغب  و�حمل بطاقة هوية رقم 784198060578812، 
و�ل�سالمة(  �لزرقاء لنظمة �لمن  )�لرقاقة  �مل�سماه  �لرخ�سة  100%، يف  �لبالغة  ح�ستي 
و�لتي تاأ�س�ست بامارة �ل�سارقة حتت رقم 784251 �يل �ل�سيد/ �ن�ض حممد ح�سن فاليابوز 
رقم  �سفر  جو�ز  ويحمل  �جلن�سية  �لهند   ، هاكالكات  فاليابوز   كويا  حممد  هاكاللت 

�خلدمات وكيل  تغري   : لخر  �لرخ�سة  �ساحب  تنازل   P2341270
 2013 ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
تنازل/ بيع

�عالن بالن�سر
باك�ستان   : �جلن�سية   ، �حلميد  عبد  رفيق  حممد   / �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
حممد  �ل�سيد/  �ىل  يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك 
للحالقة(  �لرب�عة  )�سالون  �مل�سماه  بالرخ�سة  باك�ستان   : �جلن�سية  �نور،  حممد  نويد 
تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )623216( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية بال�سارقه، تعديالت �أخرى : ل يوجد
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
�لت�سديق   للعلم و�نه �سوف يتم  ن�سر هذ� �لعالن  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  يف 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض  �ليه بعد  �مل�سار  على �لجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية

�ىل �ملدعي عليه 1 : بريفكت بر�ي�ض للتجارة  - �ض ذ م م 
�ملدعي عليه 2 / جاويز فالياكات تاى فالبيل

في�سل فالياكات  / مديرها  وميثلها  �ض.ذ.م.م  للتجارة  د�رت  رد   / �ملدعى عليه 3 
�ملدعى عليه 4 / تك�سا�ض لند للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها / بهروز �سارى خان كوركانى 

�ملدعى عليه 5 / كالب�ض فا�سون �ض ذ م م 
�ملو�سوع : �لدعوى : 383/2022 جتارى م�سارف جزئى - حماكم دبى

للمحاماة  �ل��ر�ي��ة   / عنه  وك��ي��ال  �ي���ر�ن  ملي  بنك   / �مل��دع��ى  قبل  م��ن  م��رف��وع��ة �سدكم  دع���وى  هنالك  �أن  مب��ا 
و�ل�ست�سار�ت �لقانونية، و �أنه قد مت تكليفنا خبري�ً م�سرفيا مبوجب �حلكم �لتمهيدي �ل�سادر يف �لدعوى �أعاله 
فاننا ندعوكم حل�سور �جتماع خرية مرتي بو��سطة برنامج زووم يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 26/04/2022 يف 
متام �ل�ساعة 11:00 �سباحاً وعليه يرجى �لتو�جد و�حل�سور عن طريق �لفيديو )برنامج زووم( باملوعد �ملحدد 
للخربة  �للكرتوين  �لربيد  على  لدفاعكم  �ملوؤيدة  �مل�ستند�ت  بكافة  �لجتماع  موعد  قبل  تزويدنا  يرجى  كما 
و�ملبني �دناه -للتو��سل معنا يرجى �لت�سال على �لهاتف 0589323011 - هاتف 042206244 - بريد 

 intrafinance@intra.ae لكرتوين�
مكتب/اخلبري املحا�شبي وامل�شريف / د. علي را�شد الكيتوب

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
اإعالن اإجتماع اخلربة

يف الدعوي رقم 1283 ل�شنة 2021 ا�شتئناف جتاري - دبي 
�ملقامة من / عبد �لعفور حمد�ن عبد �لغفور

�سد / جو�سيف توما�ض توما�ض فيليات �و�سيف و�أخرون
�ملطلوب �أعالنه/ )�مل�ستاأنف �سده �خلام�ض( ماهر زهري عادل �سموط

لتنفيذ  �ملوقرة  �ل�ستئنافية  دبي  تعيننا من حمكمة  �أن��ه مت  �لطاير،  �سيف  عبيد  /�أحمد  �حل�سابي  �خلبري  نحن  نعلن 
مهمة �خلربة �حل�سابية �لو�ردة بحكم �ملحكمة �ل�سادر بجل�سة 27-10-2021 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله - كما نعلن 
�ملو�فق  يوم �خلمي�ض  �ملقررله جل�سة  �خل��ربة  �إجتماع  �سموط” حل�سور  ع��ادل  “ ماهر زهري  �مل�ستاأنف �سدة �خلام�ض 
1:30 م�ساء وذلك من خالل �لت�سال �ملرئي بجميع �أطر�ف �لنز�ع عرب تطبيق زووم  2022/4/28 يف متام �ل�ساعة 

)ZOOM( بالدخول علي �لر�بط �دناه ، ويف حال �أي ��ستف�سار�ت يرجي �لت�سال على رقم 3413632 04
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/84583114718?pwd=YzNMSIpZM2IzOWJsMDdVaThFUmRmUT09
Meeting ID: 845  8311  4718
Passcode: DRb0HK

خبري ح�شابي / اأحمد عبيد الطاير
قيد حماكم دبي )163(

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2022/86573(
�ملنذر / ��ض بي كيه للعقار�ت

�ملنذر �ليه : جوهناليز� خلدمات تنظيف
فان �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه بالتي

بنك  على   2022/2/15 بتاريخ  �مل��وؤرخ   000007 رقم  �ل�سيك  قيمة  دره��م   4160 مبلغ  �سد�د   )1
  2022/4/24 2022/2/23 وحتى  تاريخ  �لقيمة �ليجارية من  �لوطني و�لذي ميثل  �لم��ار�ت دبي 

وما ي�ستجد من �يجار وذلك خالل 30 يوما من ��ستالمه هذ� �لنذ�ر
�خالء �لعني �مل�ستاجره يف حالة عدم دفع �ليجار وت�سليم �لعني للمنذر خاليه من �ل�سو�غل مع �سد�د   )2

فو�تري �لكهرباء و�ملاء وتزويدنا باملخال�سه.
3( و بخالف ذلك �سي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونيه بحفظ حقوقه و�لز�م �ملنذر �ليه جرب� 

ب�سد�د �ملبلغ �ملطالب به و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماه مع �لخالء �لتام. 
مع حفظ كافة �حلقوق �لخرى للمنذر �يا كان نوعها �ل�سابقه و�حلالية و�مل�ستقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/86568(
�ملنذر / ��ض بي كيه للعقار�ت 

�ملنذر �ليه :  بي دي �سي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �ض.ذ.م.م
فان �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه بالتي

و   310484( رق��م  �ل�سيكات  دره���م   9000 مبلغ  �مل�ستحقه  �ل�سيكات  قيمة  ���س��د�د   )1
تاريخ  حتى  �يجار  من  ي�ستجد  وما   ، ليميتد  بنك  جناتا  بنك  من  �ل�سادرين   )310485

�ل�سد�د وذلك خالل 30 يوما من ��ستالمه هذ� �لنذ�ر.
للمنذر خاليه من  �لعني  وت�سليم  �ليجار  دفع  عدم  حالة  يف  �مل�ستاجره  �لعني  �خالء   )2

�ل�سو�غل مع �سد�د فو�تري �لكهرباء و�ملاء وتزويدنا باملخال�سة.
كافة �لجر�ء�ت �لقانونيه بحفظ حقوقه و�لز�م  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  ذلك  وبخالف   )3
مع  �ملحاماه  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  به  �ملطالب  �ملبلغ  ب�سد�د  جرب�  �ليه  �ملنذر 

�لخالء �لتام 
مع حفظ كافة �حلقوق �لأخرى للمنذر �يا كان نوعها �ل�سابقة و�حلالية و�مل�ستقبليه. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/87429(
�ملنذر : مكتب �لكمايل وم�ساركوه حمامون وم�ست�سارون قانونيون

�سد - �ملنذر �إليها : �سالفة حممد عبا�ض عن نف�سها وب�سفتها و�سية على �بنها �لقا�سر 
ويا�سمني  منوه  �لثالثة  بناتها  و�ل��دة  وب�سفتها  بريج  �آل  كاظم  �سامي  عالء  �بر�هيم 

وتبارك عالء �سامي كاظم �آل بريج
ننذر  �ملنذر  ب�سفتنا  قانونيون  وم�ست�سارون  وم�ساركوه حمامون  �لكمايل  نحن مكتب 
�ملنذر �إليه بالآتي: ب�سرورة �سد�د مبلغ 1،275،000درهم )مليون ومائتان وخم�سة 
و�سبعون �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ 
�لالزمة  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �سن�سطر  فاننا  و�ل  �لن���ذ�ر  لهذ�  ��ستالمكم 

�سدكم مع حتميلكم بالر�سوم و�مل�ساريف �لق�سائية ومقابل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 70197
انذار عديل باللغتني العربية والجنليزية

رقم )2022/29720(
�ملنذر / بن�ك �لإ�ستثمار )�ض م ع(

�ملنذر �ليه / خليل �لرحمن �سالكار�
مبوجب هذ� �لإنذ�ر وعمال بن�ض �ملادة 63/1 من قر�ر جمل�ض �لوزر�ء رقم 57 ل�سنة 2018 
�لإجر�ءت  قانون  ب�ساأن   1992 ل�سنة   11 رقم  �لإحت��ادي  للقانون  �لتنظيمية  �لالئحة  ب�ساأن 
 16،500،000/- قدره  و�لبالغ  �ملنذر  ل�سالح  بذمتكم  �ملتوجب  �ملبلغ  ب�سد�د  نكلفكم  �ملدنية 
�ملبلغ  �لتاأخريية على  �لفائدة  �إىل  بالإ�سافة  �ألف دره��م(،  درهم )�ستة ع�سر مليون وخم�سمائة 
�ملذكور من تاريخ �لإ�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام خالل )5( خم�سة �أيام من تاريخ تنفيذ هذ� 
�لنذ�ر و�إل �سي�سطر �ملنذر �إىل �للجوء للق�ساء لإلز�مكم بدفعه جرب� عمال بن�ض �ملادة )62( 
من �لالئحة �لتنظيمية �ملذكورة، بالإ�سافة �إىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سنوياً من تاريخ 
�لإ�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام، مع �إلز�مكم بالر�سوم و�مل�سروفات �لق�سائية و�أي تكاليف �أخرى 

ومقابل �أتعاب �ملحاماة، وحفظ حق �ملر باإتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لتحفظية �سدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
انذار عديل بالن�شر

رقم )87434/2022(
�ملنذر : مكتب �لكمايل وم�ساركوه حمامون وم�ست�سارون قانونيون

�سد - �ملنذر �إليها : �سالفة حممد عبا�ض عن نف�سها وب�سفتها و�سية على �بنها �لقا�سر/
�بر�هيم عالء �سامي كاظم �آل بريج وب�سفتها و�لدة بناتها �لثالثة منوه ويا�سمني وتبارك 

عالء �سامي كاظم �آل بريج
نحن مكتب �لكمايل وم�ساركوه حمامون وم�ست�سارون قانونيون ب�سفتنا �ملنذر تنذر �ملنذر 
وخم�سة  وخم�سمائة  )مليون  دره��م   1،575،000 مبلغ  �سد�د  ب�سرورة   : ب��الآت��ي  �إليه 
و�سبعون �لف درهم( و�لفائدة �لقانون بو�قع 5% خالل خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالمكم 
لهذ� �لنذ�ر و�ل فاننا �سن�سطر �آ�سفني لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �سدكم مع 

حتميلكم �لر�سوم و�مل�ساريف �لق�سائية ومقابل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2021 /0010479 يف  الدعوى رقم

�ل�ى �ملدعى عليه : عبادي حممود حممد ��سماعيل - جمهول حمل �لإقامة :
بناء على طلب �ملدعية : مرك�ز �س�ندريال للطباع�ة

قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �عاله تطالبكم ب :
توجيه �ليمني �ملتممة للمدعية وذلك لتكملة �لدليل �ملتمثل يف �لر�سائل �ل�سادرة   : �أ�سليا   : �ملو�سوع  يف  �لف�سل  وقبل   -1
من �ملدعى عليه. و�حتياطيا : �حلكم باإحالة �لدعوى للتحقيق ليثبت �لإتفاق �ملربم بينه وبني �ملدعى عليه و�أحقية �ملدعى 
لقيمة �ملبلغ. مو�سوع �ملطالبة. وعلى �سبيل �لحتياط �لكامل : توجيه �ليمني �حلا�سمة له بال�سيغة �لآتية )�ق�سم باهلل 
�لعظيم باأنني مل �أطلب من �ملدعية ترجمة �أور�ق بلغت تكلفة ترجمتها مبلغ 2000 درهم ومل �أ�سلمها �لأور�ق للرتجمة 
2000 درهم  2- ويف مو�سوع �لدعوى : �حلكم باإلز�م �ملدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ  �أقول �سهيد(.  و�هلل على ما 
عليه  �ملدعى  باإلز�م  �حلكم   : و�لأتعاب  �مل�سروفات  ويف   -3 قيمة ترجمة �مل�ستند�ت �ملتفق عليها بينه وبني �ملدعى عليه. 
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أم��ام   2022/04/27 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت  �ملحاماة.  �أتعاب  ومقابل  بامل�سروفات 
�ل�سارقة �لإحتادية �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 2( �سخ�سيا ً �أو بو��سطة وكيل معتمد، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �أيام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0001119 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه عبد �لر�سيد حممد ور�سم
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/04/14 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله ل�سالح

�سالح حممد ر�فع جابر  - بالتايل : حكمت �ملحكمة ح�سوريا ومبثابة �حل�سوري بحق �ملدعى عليه �لأول :
بف�سخ عقد بيع �ل�سقة رقم 403 بناية �لهدى 1 �ملقامة على قطعة �لأر�ض رقم 1141/�أ منطقة �خلان �ملوؤرخ 12/3  -1"

/2013
�ملربم بني �ملدعى و�ملدعى عليه �لأول و�إعادة �حلال �إىل ما كان عليه قبل �لتعاقد.

�أربعمائة وثمانية  دره��م   448،000 ق��دره  و�لبالغ  �ملدعى  له  �ل��ذي دفعه  �ملبيع  ثمن  برد  �لأول  عليه  �ملدعى  �إل��ز�م   -2
و�أربعون �ألفا - بالإ�سافة للفائدة �لقانونية على �ملبلغ �ملق�سى به �أ�أعاله بو�قع 4% من تاريخ �سريورة �حلكم نهائي ويات 

وحتى �ل�سد�د �لتام على �أل تتجاوز �أ�سل �لدين
�لدعوى مبو�جهة �ملدعى عليه �لثاين لعدم �ل�سحة رف�ض   -3

ف�سخ �لعقد �ملوؤرخ 10/7/2005 �ملربم بني �ملدعى عليهما �لأول و�لثاين لعدم �ل�سحة طلب  رف�ض   -4
درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة . وخم�سمائة  و�مل�ساريف  �لر�سوم  �لأول  عليه  �ملدعى  �إلز�م   -5

طلبات ... من  ذلك  عد�  ما  رف�ض   -6
حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية 15يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اداء    امر   AJCFICICPL2020 /0000580 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه عائ�سة بويفر ، �لعنو�ن : 9094344
يف  �ملحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد   2020/5/2 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

�لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله ل�سالح حممد عبد �لفتاح حممود ر�فت.
يوؤدي  ب��اأن  بويفر((  ))عائ�سة  �سده  �ملطلوب  �لطرف  ب��اإل��ز�م  ناأمر   : بالتايل 
للطرف �لطالب ))حممد عبد �لفتاح حممود ر�فت(( : مبلغا وقدره 4،700 
�آلف درهما(، مع �لإلز�م بامل�سروفات. حكما قابال لال�ستئناف  درهما )�أربعة 

خالل �ملدة �لقانونية  15  يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
اإعالن بالن�شر

�إىل �ملحكوم عليه )1( 
�ملبارك لتجارة معد�ت �ملطابخ ذ م م  وميثلها �ل�سيد �لهادي بن حممد مبارك 

نعلمكم بان حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 
قد قررت يف �لتاريخ �ملذكور �إعالنكم بان �ملدعي 

عبري عبيد حميد �ل�سباح �ل�سويدي 
قد  )جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022/0002514 رقم  �لق�سية  يف 

تقدم �إليها ب�ساأن �لق�سية �مل�سار �ليها 
وماز�لت قيد �لنظر وموجلة جلل�سة 2022/5/11 �مام مدير �لدعوى

القا�شي / غالب احمد الكلوب           
حمكمة ال�شارقة الإحتادية 
املحكمة الإبتدائية املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0002054 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �ملر�سد ملقاولت تركيب وحد�ت �لتكييف - ذ م م  
جمهول حمل �لإقامة :   

حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/5/12 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
 )8 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�سارقة 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر 

يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/20 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70510 العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اأحمد اأحمد كبول   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002295/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �أحمد �أحمد كبول 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �أحمد حممد �حل�سن  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 28920 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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�سعيد  �بر�هيم   / با�سم  ��سه  �سهادة  فقدت 
�ل�سركة  عن  �سادرة  �لبلو�سي  هاروك  عبد�هلل 
�سهادة  برقم  )��سماك(  �لقاب�سة  �لعاملية 
ASMAK1711235 وبعدد ��سهم 1200 
فمن يعرث عليها ت�سليمها لل�سركة �ملذكورة �عاله 

�و �لإت�سال على 0505133660

   فقدان �شهادة ا�شهم
العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 

يف الق�شية رقم 2021/2204 ا�شتئناف جتاري ال�شارقة    
�ملرفوعة من : بنك ملي �ير�ن فرع �سركة �جنبية 

بوكالة : بوكالة / �لر�ية للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 
�سد �مل�ستاأنف �سدهم : 1- ما�ساء �له �مام قلي بري��سته 

م  م  ذ   - �ل�سيار�ت  وم�ساعدي  و�لرجنات  �لطار�ت  لتجارة  ميونخ  �سركة   -2
نيكو  �سريف  حممد  علي   -3

�سريفي  عبد�لعزيز  غالمر�سا   -4
�لق�سية  تكليفي خبري� يف  و�ملت�سمن   2020/4/21 يف  �مل��وؤرخ  دبي  كتاب حمكمة  �ىل  بال�سارة 
�ملذكورة �عاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع خربة يف �لق�سية �ملذكورة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2022/4/27 �ل�ساعة 12.00 ظهر� على �ن يلتزم �ملدعي عليه بالإت�سال بهاتف مكتب �خلبري 
لعالمه باجر�ء�ت و�لآلية �ملتبعة لعقد �لجتماع �ملر�د عقده بالتاريخ و�لتوقيت �ملبني �أعاله ... 

علما �أن بيانات �لتو��سل مع مكتب �خلبري هي : هاتف رقم 04/2999000 
experts@alhilalcapital.ae : بريد �إلكرتوين

اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )392(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

العمودي  ح�صني  حممد  ملالكها  انف�صتمنت�ش  انرتنا�صونال  ميدروك   : �ل�سركة  ����س��م 
�صركة ال�صخ�ش الواحد �ش ذ م م �لعنو�ن : مكتب رقم 022-2700 ملك �ل�سقر  لد�رة 
م�سوؤولية  ذ�ت  �سركة   : �لقانوين  �ل�سكل   -  2 �لتجاري  �مل��رك��ز   - ب��ردب��ي  م(  م  ذ  )���ض  �ل��ع��ق��ار�ت 
حمدودة - �ل�سخ�ض �لو�حد )ذ م م( ، رقم �لرخ�سة : 763412 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
�لتاأ�سري يف  قد مت  باأنه  دبي  و�ل�سياحة يف  �لإقت�ساد  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  1240227 مبوجب   :
�ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2022/4/20 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/18 وعلى من لديه 
قانونيون  حما�صبون  وم�صاركوه  كنعان  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي 
 - �لتجاري  - �خلليج  كنعان  �دوني�ض حليم  1502 ملك  رقم  �أوب��روي مكتب  : مركز  �لعنو�ن 
هاتف : 5546867-04 فاك�ض : 5530720-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : كنعان وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
�خلليج   - كنعان  �دون��ي�����ض حليم  1502 ملك  رق��م  �أوب����روي مكتب  : مركز  �ل��ع��ن��و�ن 
�لتجاري - هاتف : 5546867-04 فاك�ض : 5530720-04 مبوجب هذ� تعلن 
�لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية ميدروك 
ال�صخ�ش  �صركة  العمودي  ح�صني  حممد  ملالكها  انف�صتمنت�ش  انرتنا�صونال 
الواحد �ش ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/4/20 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/18 وعلى من لديه �أي �عرت��ض 
�ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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العدد 13528 بتاريخ 2022/4/25 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:346/2022/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لر�بعة رقم 18

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )26544.36( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة �سم ملف �لنز�ع �ملدين رقم 3525/2021 . 

�ملدعي:�سركة جمموعة �لمار�ت لالت�سالت )جمموعة �ت�سالت( �ض.م.ع
- بجانب مارك�ض  �ت�سالت  - مبنى  �سارع حمد�ن بن حممد   - �ملطار   - �بوظبي  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 

�سبن�سر
�ملطلوب �إعالنه :  1- م�سعود �جمد علي  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2022/4/20 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�سالح/ �سركة جمموعة �لمار�ت لالت�سالت )جمموعة �ت�سالت( �ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان 
�تعاب  دره��م  �لف  ومبلغ  وم�ساريفها  �لدعوى  بر�سوم  و�لزمته  دره��م   )26.544.36( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي 
حماماة ، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� 

�لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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•• ال�صارقة-الفجر:

من  جمموعة  �لإمار�تي”  �لكتاب  “معر�ض  يف  م�ساركتها  خ��الل  �إم��ار�ت��ي��ة  ن�سر  دور  ��ستعر�ست 
�لإ�سد�ر�ت �لتعليمية �لتفاعلية �لتي ت�ستهدف تنمية مهار�ت �لأطفال �ملعرفية و�لإبد�عية بكتب 
تعتمد على �لأفكار �ملبتكرة يف �لطرح و�لت�سميم، و�سياغة �ملحتوى باأ�سلوب جّذ�ب ولغة مب�سطة 

يتنا�سبان مع م�ستوى �لطفل وقدر�ته �لقر�ئية.
يف �لكتاب �لتفاعلي “بيت دمى �حليو�نات” من تاأليف �ل�سيخة بدور بنت �سلطان �لقا�سمي، رئي�سة 
يعاين  �لحتاد �لدويل للنا�سرين، ور�سومات مريال �أبي �ساكر، و�ل�سادر عن د�ر “كلمات للن�سر”، 
�لطفل �أهم �ملعلومات حول حياة حيو�نات �سهرية، حيث يتناول كل كتاب �أحد �حليو�نات، ويعرف 
�لطفل على ��سمه و��سم منزله و�سوته و�أبنائه، وغري ذلك من �ملعلومات �لتي تعزز رو�بط �ل�سغار 

جم�سمات  وحملت  مفرغ  د�ئ��ري  ب�سكل  �أغلفتها  �سممت  حيث  بالت�سميم،  �هتمامها  مع  بلغتهم، 
حليو�ن بت�سميم قما�سي ير�فق �لطفل مع كل �سفحة من �سفحات �لكتاب. 

و�سمن �إ�سد�ر�تها �أي�ساً،
وهي عبارة عن م�سروع مكون من 144 كتاباً   تعر�ض نف�ض �لد�ر جمموعة “�لقر�ءة �ملت�سل�سلة”، 

موزعاً على 3 مر�حل، 
حيث تقدم كتب �ملرحلة �لأوىل بع�ض �حلروف �لهجائية �لعربية مع �ملدود و�حلركات يف حمتوى 
فيعرفان  و�لثالث  �لثاين  �مل�ستويان  �أم��ا  �حل��روف.  �لطفل من خالله هجاء  يتعلم  ومفيد،  ممتع 
�لقارئ �ل�سغري على �لكلمات �لأكرث ��ستخد�ماً يف �لعربية، وي�سمنان له �ملقدرة على قر�ءة جملة 

مفيدة مكونة من كلمتني �أو �أكرث. 
فهي عبارة عن  للن�سر”،  “�لهدهد  د�ر  �ل�سادرة عن  يقر�أ”  “خطوة بخطوة جليل  �أما جمموعة 

ثالث جمموعات تر�فق �لطفل يف مر�حل منوه �جل�سدي و�ملعريف، حيث ي�ستهدف �مل�ستوى �لأول 
منها �لأطفال �ملبتدئني من �لفئة �لعمرية ما دون 8 �سنو�ت، �أو �لذين لديهم �سعوبات يف �لقر�ءة 
�أو �ملتاأخرين يف تعلم �للغة �لعربية، ويعتمد هذ� �مل�ستوى على تر�سيخ �لكلمات ذ�ت �لبنية �ل�سوتية 
�لب�سيطة وغري �ملركبة، وهي كلمات يتو�فق ر�سمها مع نطقها، وبالتايل فهي ت�ساعد �لأطفال يف 

عملية �لتهجي دون ت�ستيته بكرثة �لأ�سو�ت. 
�أما �ملجموعة �لثانية فتعتمد على �لكلمات ذ�ت �لبنية �ل�سوتية �لب�سيطة و�ملركبة تركيباً غري معقد، 
بحيث يت�سمن كلمات يخالف لفظها �سورتها، وحتديد�ً يف ��ستخد�م �ألف �لتفريق وهمزة �لو�سل، 
بينما تقوم �ملجموعة �لثالثة على �لكلمات ذ�ت �لبنية �للغوية �ملعقدة، و�لكلمات �لتي يخالف لفظها 
�إثر�ء �ملخزون �للغوي  �سورتها، كما يت�سمن م�سطلحات تخ�س�سية علمية و�جتماعية، ت�سهم يف 

لدى �لطفل، وتعزيز مقدرته على �لتعبري �ل�سفوي و�لكتابي. 

•• دبي-حممود علياء:

و�ملثقفني  �ل��ك��ت��اب  م��ن  كبري  ع��دد  و���س��ط ح�سور 
كتابه  ح�سني  �لغفار  عبد  �سعادة  وق��ع  و�ملهتمني 
�جلديد “ كتب وكتاب � قر�ء�ت خمتارة” �ل�سادر 
�لعوي�ض  ع��ل��ي  ب��ن  �سلطان  موؤ�س�سة  ع��ن  ح��دي��ث��اً 
�بريل يف   23 �ل�سبت  يوم  وذل��ك م�ساء  �لثقافية، 
�حليوي  �حل���و�ر  م��ن  �أج���و�ء  ويف  �ملوؤ�س�سة،  مبنى 
يعد�  �ل��ذي  كتابه  �لغفار عن طبيعة  حت��دث عبد 

جزء�ً �ول من �سل�سلة لحقة يف ذ�ت �لجتاه.
ح�سر حفل �لتوقيع معايل حممد �أحمد �ملر رئي�ض 
�إد�رة موؤ�س�سة مكتبة حممد بن ر��سد �آل  جمل�ض 
�إد�رة  مكتوم، و�سعادة بالل �لبدور رئي�ض جمل�ض 
�لدكتور  �مل�ست�سار  و�سعادة  و�لعلوم،  �لثقافة  ندوة 
للثقافة  دبي  هيئة  يف  و�مل�ست�سار�ن  �ل�سيخ  ع��ارف 
�ساهني،  ظاعن  و�لأ�ستاذ  �لقا�سم  �سالح  �لدكتور 
�أمناء  جمل�ض  ع�سو  �ل�سايغ  فاطمة  و�ل��دك��ت��ورة 
موؤ�س�سة �سلطان بن علي �لعوي�ض �لثقافية وعدد 
و�لجتماعية،  �لثقافية  �ل�سخ�سيات  م��ن  كبري 
بالإ�سافة �إىل نخبة من �لكتاب و�ملوؤلفني �لذين 
كتابه  يف  كتبهم  ح�سني  �ل��غ��ف��ار  ع��ب��د  ��ستعر�ض 
�جلديد “ ُكتب وكّتاب � قر�ء�ت خمتارة” وجمهور 

كبري من �أ�سدقاء �ملوؤ�س�سة.

وقد رحب �سعادة �لأمني �لعام عبد �حلميد �أحمد 
�لغفار  عبد  �إن  وق��ال  �لندوة  بد�ية  يف  باحل�سور 
ح�سني رمز من رموز �لثقافة و�لعمل �لجتماعي 
لكتب  متاأنية  ق���ر�ءة  نتيجة  ج��اء  ه��ذ�  كتابه  و�أن 
�ستى،  مو��سيع  ويف  خمتلفة  م��ر�ح��ل  يف  ���س��درت 
حيث عمل يف بلدية دبي و�ساهم يف تاأ�سي�ض جملة 
�أخ���ب���ار دب���ي ك��م��ا ���س��اه��م يف ت��اأ���س��ي�����ض �حت���اد كتاب 
و�أدباء �لمار�ت وكذلك جائزة �لعوي�ض �لثقافية 
و�قت�سادية  �سيا�سية  كبرية  �سخ�سيات  وعا�سر 

و�جتماعية.
ك��ت��اب��ه قائاًل:  �ل��غ��ف��ار ح�سني ع��ن  ع��ب��د  وحت���دث 
�لأفكار  وناق�ست  ع��اب��ر�ً  ق��ارئ��اً  �أك���ون  �أل  ح��اول��ت 
�لو�ردة فيها وخا�سة �لكتب �ل�سادرة عن �لإمار�ت 
لأنني  م��و���س��وع��ي��اً  ك��ن��ت  ح��ي��ث  �لإم��������ار�ت  يف  �أو 
�لتحولت  �ملا�سي  �لقرن  �ستينيات  منذ  عا�سرت 
�لتي حدثت يف �لإمار�ت. و�أ�ساف: يحتوي �لكتاب 
على مائة وخم�سني كتاباً ��ستعر�ستها يف خمتلف 
�ملو��سيع، بينها �ستني كتاباً ملوؤلفني من �لإمار�ت، 
��ستعر�ستها، وهي  �لتي  �لكتب  �أكرث من ثلث  �أي 
�لتاأليف و�لن�سر  دللة جيدة على ت�ساعد حركة 

يف �لإمار�ت.
 وط���اف ع��ب��د �ل��غ��ف��ار ح�سني ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
�ل��ق�����س��اي��ا و�مل���و�ق���ف �ل��ت��ي و�ج��ه��ت��ه م��ع �ملوؤلفني 

م���وؤك���د�ً �جل��ه��د �ل��ط��ي��ب �ل���ذي ي��ب��ذل��ه �ل��ك��ات��ب يف 
و�لتقدير  �لإ����س���ادة  ي�ستحق  وه���ذ�  كتابه  ت��األ��ي��ف 
�لذي ي�سب  �لإيجابي  �لنقا�ض  من قبلنا وكذلك 
�أيدي  ليكون بني  �لكتاب  �لإ���س��اءة على  يف �سالح 
�ل���ذي كتبه  �ل���ق���ر�ء، وحت���دث ك��ذل��ك ع��ن �ل�سعر 
�لذكريات  وع��ن كثري من  �لأدب��ي��ة،  مطلع حياته 

�لتي رمبا ترى �لنور يف وقت ما.
ث��م د�ر ح����و�ر ث���ري ب��ني �حل��ا���س��ري��ن وب���ني عبد 
�سعيد حارب  �لدكتور  �لغفار ح�سني، حيث متنى 
عمق  فيها  لأن  ذك��ري��ات��ه  �ل��غ��ف��ار  ع��ب��د  يكتب  �أن 
�أ�سار  كما  دب��ي،  يف  مت��ت  �لتي  بالتحولت  معريف 
�لكتب  ق��ي��م��ة م��ر�ج��ع��ة  �إىل  �مل���ر  م��ع��ايل حم��م��د 
يف  م��ع��روف  تقليد  ه��ذ�  لأن  �لثقافية  �حل��ي��اة  يف 
�ل�سحافة ب�سكل، عام وهي رحلة تبد�أ منذ و�سول 
�لكتاب �إىل د�ر �لن�سر ومن ثم مر�جعته وتقدميه 
�أ�سار  ب�سكل ذكي ي�سجع على قر�ءته، كما  للقر�ء 
�ملر �إىل جتربة جريدة �لبيان �لغنية يف مر�جعة 
�لكتب من خالل ملحق “بيان �لكتب” �لذي كان 

ي�سدر عن �جلريدة.
مو�سوعة  �جناز  غبا�ض  رفيعة  �لدكتورة  وطالبت 
ع���ن �ل��ك��ت��اب �ل���ذي���ن �أث�����رو� �حل���ي���اة �ل��ث��ق��اف��ي��ة يف 
�أث������رو� بعلومهم  �لإم��������ار�ت ودر������س����ة ح��ي��اة م���ن 
و�ل�ستفادة  �ملجتمع  تطور  حركة  يف  ومعارفهم 

من خربة عبد �لغفار ح�سني يف هذ� �مليد�ن.
ثم قام عبد �لغفار ح�سني بتوقيع ع�سر�ت �لن�سخ 
من كتابه للحا�سرين و�لتقطت �ل�سور �لتذكارية 
�جل��م��اع��ي��ة ل��ع��م��وم �مل��وؤل��ف��ني �ل��ذي��ن ت��ن��اول��ه��م يف 

كتابة.
� ق���ر�ء�ت خمتارة  “ كتب وك��ت��اب  �أن ك��ت��اب  ي��ذك��ر 
�ملتو�سط  �ل��ق��ط��ع  م���ن  ���س��ف��ح��ة   842 ب����  “جاء 
�لغفار  عبد  مقتنيات  م��ن  فنية  ل��وح��ة  ت�سدرته 
�لفنان حممد  ح�سني وحمل �جلزء �لأول توقيع 
�ملادة  بجمع  وق��ام��ت  �ل��ف��ن��ي  �لإ����س���ر�ف  يف  فهمي 
�أبو زيد على �لإخر�ج  �أحمد  �إجني �لعوين وعمل 
علي  ب��ن  �سلطان  موؤ�س�سة  ع��ن  و���س��در  و�لتنفيذ، 

�لعوي�ض �لثقافية.
ومل يكتف �ملوؤلف با�ستعر��ض �لكتب �أو مر�جعتها 
جديد  ��ستعر��ض  كل  مقدمة  يف  ي�سع  بل  فقط 
�سريته  م��ن  وبع�ساً  �لكتاب  م��وؤل��ف  و���س��ورة  ��سم 
بع�ض  ويف  �ل����غ����الف  �����س����ورة  وك����ذل����ك  �ل���ذ�ت���ي���ة 
�لتي  �لإه����د�ء  ل�سفحة  ���س��ورة  ي�سع  �مل��ر�ج��ع��ات 
تو�ريخ  حتمل  و�لتي  بتوقيعهم  �ملوؤلفون  يذيلها 
خمتلفة ُتعني �لقارئ و�لباحث على معرفة تاريخ 
ن�سر �لكتاب و�أين، وتبدو �سفحة �لإهد�ء كوثيقة 
جميلة لطاملا كانت حمببة يف عامل �لقر�ءة، حيث 
�إليه  �أُه����دي  ك��ت��اب��اً  مكتبته  يف  �أن  ق���ارئ  ك��ل  يعتز 

عبد  ي�سع  مر�جعة  ك��ل  ختام  ويف  خ��ا���ض،  ب�سكل 
�آنذ�ك  ن�سرها  �ل��ت��ي  �مل���ادة  ع��ن��و�ن  ح�سني  �لغفار 

و�أ�سم �ملطبوعة وتاريخ �لن�سر.
�لكتاب  �لأخ�������رية م���ن  �ل�����س��ف��ح��ات  ك��م��ا ح��ف��ل��ت 
�لغفار  ع��ب��د  ع��ن  “قالو�  ع��ن��و�ن  ب�����س��ه��اد�ت حت��ت 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  عبارة  ت�سدرتها  ح�سني” 
�لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
“عطاء�ت عبد  رئي�ض جمل�ض �ل��وزر�ء حاكم دبي 
�لغفار ح�سني ترثي �حلركة �لأدبية” كما ن�سرت 
���س��ه��اد�ت ك��ل م��ن عبد �هلل �مل���دين وب���الل �لبدور 
وخلف �حلبتور ود. علي بن متيم وحنيف �لقا�سم 

ود. �سعيد حارب ود. عبد �خلالق عبد �هلل. 
و�أي�ساً �سم �لكتاب مقدمتني �حد�هما بقلم عبد 
عبيد  حممد  �لأ�ستاذ  بقلم  و�لثانية  حني  �لغفار 
�ل��غ��ف��ار ح�سني  ع��ب��د  “ينتمي  ف��ي��ه��ا  غ��ب��ا���ض ج���اء 
متعددي  �ل��ك��ّت��اب  م��ن  ع����دده  يتناق�ض  ن����وٍع  �إىل 
�لهتمامات �لذين ي�سعون با�ستمر�ر ِلَنيل معرفٍة 
ل  �لثقافة  م��ق��ارب��ة  يف  �ملو�سوعية  ه��ذه  ج��دي��دة، 
تر�ها عند �ملثقفني �لذين ينزع �أغلبهم لالحتماء 
د�خل �خت�سا�ٍض �سّيق ي�سعرون بالر�حة باملكوث 
ف��ي��ه، وه���م ل��ه��ذ� ي��ج��ه��ل��ون �ل��ك��ث��رَي مم���ا حولهم 
وبالتاأكيد فاإن عبد�لغفار ح�سني لي�ض من هوؤلء، 
�أو على  بكتاٍب يف يده  ت��ر�ه لي�ض مم�سكاً  �أن  يندر 

كال�سيكية  عربية  بلغٍة  مت�سلحاً  عمله،  ط��اول��ة 
ف ��ستخد�مها،  متّكنه من فْهم �لكلمات �لتي توقَّ
�لكتب  �لإب��ح��ار يف  ول��ذل��ك فهو ل يجد ع��ن��اًء يف 
و�لفار�سية،  للغتني �لجنليزية  وباإجادة  �لعتيقة، 
ل مير عليه يوم دون �أن يت�سفح كتاباً �سدر حديثاً 
يك�سف �أ�سر�ر�ً تاريخية لأول مرة، �أو دوريًة تن�سر 
مقاًل يف �ل�سيا�سة �أو موقَع �إنرتنت يقدم �إجابات 
م�ستمٌع �سبور  وهو  و�لزر�عة،  �لنباتات  مهمة يف 
وهذه  ويتابع،  وي�ساأل  ُي�سغي  �لخت�سا�ض  لأه��ل 
�لروح �ملثاِبرة و�ملت�سوقة للمعرفة جندها منت�سرًة 

يف هذ� �لكتاب«.
وت�سري �ل�سفحات �لأخرية من �لكتاب �إىل �سرية 
�ملهنية و�ل�سخ�سية و�ملنا�سب  �لغفار ح�سني  عبد 
�ل��ك��ب��رية يف �حلياة  ت��ق��ل��ده��ا وم�����س��اه��م��ات��ه  �ل��ت��ي 
رئا�سة  توىل  ب�سكل خا�ض حيث  و�لثقافة  �لعامة 
�حتاد �لكتاب يف �لإم��ار�ت و�ساهم يف تاأ�سي�ض �أول 
جملة  تاأ�سي�ض  يف  �ساهم  كما  بدبي،  عامة  مكتبة 
�خبار دبي، ف�ساًل عن م�ساركته يف تاأ�سي�ض جائزة 
رئا�سة  وتوىل  �لثقافية  �لعوي�ض  علي  بن  �سلطان 
جمل�ض �أمنائها ملدة �ستة ع�سر عاماً، وغريها من 
�مل�ساهمات �لكبرية يف �لتاأليف و�لن�سر حيث بلغت 
�ملو��سيع  خمتلف  يف  ك��ت��اب��اً  ع�سر  �أث��ن��ا  م��وؤل��ف��ات��ه 

�لبحثية �لتوثيقية و�لإبد�عية وغريها.

موؤ�س�سة العوي�س حتتفي بكتاب عبد الغفار ح�سني )كتب وكتاب ـ قراءات خمتارة(

تعزز التجربة التعليمية لل�صغار وترثي م�صار اإتقانهم للغة العربية

كتب الأطفال التفاعلية جتذب زّوار معر�س الكتاب الإماراتي
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)والتقينا( يتفّرد يف طرح ق�صية الف�صاد ال�صيا�صي

مي�سال حوراين: عدم وجود مناف�سة 
حملية اأمر غري اإيجابي

�ل�سا�سات  على  و�ملحلية  �مل�سرتكة  �لإنتاجات  فقر  �إىل  تنظر  كيف   •
�للبنانية يف �ملو�سم �لرم�ساين 2022؟

- لبنان فقري ب�سكل عام لي�ض �إنتاجياً فقط، و�لأو�ساع �لكارثية حملياً 
وعاملياً جتعل من تقدمي �أي عمل فني حملي �إجناز�ً كبري�ً.

جمع  على  تركز  �أ�سبحت  �أنها  �للبنانية  �لدر�ما  يف  • �لالفت 
م�سل�سل  يف  كما  �ل��و�ح��د،  �لعمل  يف  �ل�سائكة  �لق�سايا 

�أكرث  َر يف  َت��َك��رَّ �لأم��ر  ه��ذ�  �أن  علماً  )و�لتقينا(، 
من م�سل�سل وحتّول ظاهرة؟

- بالن�سبة �إىل م�سل�سل )و�لتقينا(، فاإنه 
يتفّرد يف طرح ق�سية �لف�ساد �ل�سيا�سي 

تاريخ  يف  نعي�سها  �ل��ت��ي  و�ل��ق�����س��اي��ا 
�لأعو�م  يف  �ملعا�سر وحتديد�ً  لبنان 
�ل��ث��الث��ة �لأخ�����رية. ل ي��وج��د عمل 
�لف�ساد  ع��ل��ى  �أ����س���اء  �آَخ����ر  ل��ب��ن��اين 
علمي  بح�سب  لبنان  يف  �ل�سيا�سي 

ومعرفتي.
على  ي�سيء  )و�لتقينا(  وم�سل�سل 

مو�سوع �لف�ساد �ل�سيا�سي و�ملنظومة 
ق�سة  خ��الل  من  لبنان،  يف  �حلاكمة 

ح���ب جت��م��ع ب���ني �ب����ن �ل���وزي���ر �ل���ذي 
عريقة  عائلة  �بنة  وب��ني  دوره  �ألعب 

يف �حل��ي��اة �ل��وط��ن��ي��ة. ل ميكن 
�لفر�دة عن  نخلع هذه  �أن 

�أنني  �لعمل. ومع 

مع �لنقد، ولكن هناك م�سكلة يف �لنقد �لفني �لذي ل �أرى �أنه موجود، 
بل �ن �ملوجود هو جمرد �آر�ء �سخ�سية ل�سحايف يعطي ر�أيه يف عمل ما 

من دون �ل�ستناد �إىل معايري منهجية.
و�ل�سحافة  �لفني  �لنقد  �لنا�ض، ووظيفة  �إىل  ه  فني هو موجَّ كل عمل 
�لفني  �لعمل  ���س��ّن��اع  م�ساعدة  �سحايف  و�أي  �لفنية 
�ملقبلة.  �ملرحلة  يف  �لتح�سني  بهدف 
�لتي  �لأ�������س������د�ء  خ�����الل  وم�����ن 
ت�سلني يومياً من �لنا�ض، فهم 
)و�لتقينا(  �إن  يل  ي��ق��ول��ون 
لغتهم،  وي��ت��ك��ل��م  ي�����س��ب��ه��ه��م 
ل��ذل��ك ي��ج��ب �لن��ط��الق من 
هذه �لنقطة و�لإ�ساءة عليها. 
�أمتنى  فاإنني  �أك��ادمي��ي،  وك��وين 

قر�ءة �أو �سماع نقد منهجي.
�لأخ���رى  �لأع���م���ال  غ��ي��اب  • وه���ل 
يف  �ل�سغرية  �ل�سا�سة  عن  �ملُناِف�سة 
ي�سّب  �حل��ايل  �لرم�ساين  �ملو�سم 
�لعك�ض هو  �أم  �مل�سل�سل  يف م�سلحة 

�ل�سحيح؟
- باملبا�سر ميكن �لقول �إن قلة �لأعمال 
��ِع��ُف �مل��ن��اف�����س��َة، وك��ن��ت �أمت��ن��ى وجود  ُت�����سْ
يف  �لتنوع  يتحقق  كي  �لأع��م��ال  �ملزيد من 
�لطروحات و�ملمثلني و�لإخر�ج. ويف ر�أيي �أن 
عدم وجود مناف�سة حملية �أمر غري �إيجابي.

)و�لتقنيا(؟ م�سلحة  يف  �سّب  هذ�  • وهل 
�أمل�ض ذل��ك، لأن��ه مل ُتعر�ض �سوى  �أن  �أ�ستطع  - مل 
حلقات معدودة من �مل�سل�سل، وكنت �أمتنى وجود وفرة 
وغنى �أكرث يف �لأعمال و�أن يحتل كل عمل مكانه �ملنا�سب. 
و�أنا �أوؤمن باأن �لعمل �جليد يربز، و�لعمل �ل�سعيف 

ينك�سف، و�لغربال هو �ملُ�ساِهد و�لزمن.
دور  لإ�سناد  كبري  �نتقاد  هناك   •
جديدة  ل���ل���وج���وه  �ل���ب���ط���ول���ة 
يف �ل����در�م����ا �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف 
من  �لكثري  هناك  �أن  ح��ني 
ي�ستحقون  �لذين  �ملمثلني 
م��ث��ل ه���ذه �ل��ف��ر���س��ة �أكرث 
وميلكون �لقدرة و�ملوهبة؟

يجيب  َم�����ن  �أن������ا  ل�������س���ُت   -
ع��ن ه���ذ� �ل�����س��وؤ�ل، لأن���ه ل 
�تخاذ  كممثلني  ل��ن��ا  ي��ع��ود 
�ملو�سوع،  ه����ذ�  يف  �ل����ق����ر�ر 
�لذين  �لعمل  لأ�سحاب  بل 
يف  ي��دق��ق��و�  �أن  ي��ل��ب��ث��ون  ل 
�سخ�سياً  خيار�تهم.  نتيجة 
�لفنون  معهد  يف  ك��م��دّر���ض 
�أ�سخا�ض  �ختيار  �إىل  �أم��ي��ل 

تكون لديهم خلفية �أكادميية.
�أكادمييني،  �أ�سخا�ض غري  �إذ� �سئلُت كممثل هل ميكن �أن متّثل مع  �أما 
�لنجمات  م��ن  �لكثري  ه��ن��اك  لأن  ذل���ك(،  يف  ع��ن��دي  م�سكلة  )ل  �أج��ي��ب 

�لعامل  �ملجال من  �إىل  ياأتو�  و�لنجوم و�ملمثلني و�ملمثالت مل 
�لأكادميي.

لتوؤدي  �ملوهبة  من  يكفي  ما  بري  نو�ل  متلك  • وهل 
ُظلمت  و)�لتقينا( وهل هي  �لبطولة يف م�سل�سل  دور 

يف �لأ�سا�ض لأنه مت �ختيارها لهذ� �لدور؟
�أنها  �لتمثيل، يف حني  باملوهبة يف جمال  �أوؤم��ن  - ل 
�ل�سوت  يكون  �أن  مبعنى  �لغناء،  جم��ال  يف  مطلوبة 
ب��ال��ت��دري��ب و�جلدية  �أوؤم�����ن  �ل��ت��م��ث��ي��ل،  ج��م��ي��اًل. يف 
�أي  باإمكان  �أن  و�أع��ت��رب  �لفكري،  و�لتحليل  و�مل��ه��ارة 

�سخ�ض �أن ميثل.
�لأكادمييني  باملمثلني  تعرتف  �أنك  يعني  هذ�  • وهل 

فقط؟
�ملهار�ت  �إت���ق���ان  ك���ال، لأن����ه مي��ك��ن   -

�أو حمرَتف.  ����ِرج  ع��ن ط��ري��ق خُمْ
لبنان  يف  �ل��ف��ن��ي��ة  �حل���رك���ة  رو�د 
�لفنون،  معهد  يف  يتخرجو�  مل 

فناناً   85 ع���امل  دخ��ل��ُت  و�أن����ا 
)�ساعة  برنامج  خ��الل  م��ن 

وف���������ا( ووج������������دُت �أن����ه����م 
من  �خل���ربة  �كت�سبو� 

كجان  �ملُ���ْخ���ِرج���ني 
و�ليا�ض  فيا�ض 

متى.
�إىل  �أم������ي������ل 
�خ���������ت���������ي���������ار 

�لأك����ادمي����ي����ني 
لأن��������ن��������ي �أوؤم��������������ن 

ب����ه����م، ول���ك���ن���ن���ي ل�������س���ت ����س���د غري 
�لأك���ادمي���ي���ني. وع��امل��ي��اً ب���رز �ل��ع��دي��د من 
�أن  دون  م��ن  ه��ول��ي��وود،  كما يف  �لنجوم، 

تكون لهم �أي خلفية �أكادميية. ونادين 
هم  باأ�سخا�ض  ت�ستعني  م��ث��اًل  لبكي 
غري ممثلني يف �أفالمها، وهذ� يعني 
ميّثل  �أن  م���ا  ���س��خ�����ٍض  ب��اإم��ك��ان  �أن 
�ل�سحيح  ل���)�ل��ك��ا���س��ت(  خ�سع  �إذ� 
ومتت  �ل�سحيح  �مل��ك��ان  يف  وُو���س��ع 
�لوقت  ويف  �سحيح،  ب�سكل  �إد�رت����ه 
لأي  �أن��ه ميكن  يعني  ه��ذ� ل  نف�سه 
�سخ�ض �أن ي�سبح ممثاًل و�أن يتخذ 
�أن هناك  �أي  له.  �لتمثيل مهنة  من 
ممثاًل ميكن �أن يعمل يف دور ي�سبهه، 
من دون �أن يعني ذلك بال�سرورة �أن 

ميتهن �لتمثيل وي�ستمّر فيه.

ن�سرين  �لفنانة  تنتظر 
فيلم  ط���������رح  �أم�����������ني 
�لذى  تانى"  "و�حد 
بطولته  يف  ت�������س���ارك 
م�����ع �ل����ن����ج����م �أح����م����د 
عر�سه  و�ملقرر  حلمى 
�لفطر  ع��ي��د  م��و���س��م  يف 
جت�سد  ح���ي���ث  �مل����ق����ب����ل، 
�سخ�سية  �أم��ني  ن�سرين 
�أحمد  ت��ق��اب��ل  مم��ر���س��ة 
بينهما  وي��ح��دث  حلمى 
�ل���ع���دي���د م����ن �مل���و�ق���ف 
�ل����ك����وم����ي����دي����ة خ����الل 
�لأحد�ث ح�سبما ك�سف 
�لر�سمى  �ل������ربوم������و 

للفيلم.
تانى"  "و�حد  ف��ي��ل��م 
بطولة �أحمد حلمى، 
�أمني،  ن�سرين  روب��ى، 
�جلليل،  ع���ب���د  ع���م���رو 
�����س����ي����د رج�����������ب، �أح�����م�����د 
وم�ساكة  �إيهاب،  نور  مالك، 

ع���دد م��ن ���س��ي��وف �ل�����س��رف منهم ع��م��رو وهبة 
�ساكر  حممد  و�إخ����ر�ج  دب���ور،  هيثم  تاأليف  م��ن 
خ�سري، و�إنتاج �سركة �سيرنجى فيلمز، و�إ�سر�ف 
ع��ام �أحمد ب��دوى، وماجيك بني و�أف��الم م�سر 

�لعاملية و�أو�سكار.
وت�����دور �أح������د�ث �ل��ف��ي��ل��م ح����ول م��وظ��ف يعمل 
�أخ�سائي �جتماعي يف م�سلحة �ل�سجون، حيث 
تقارير  ويكتب  �مل�ساجني  مع  مقابالت  يجري 
�أحد  يقابل  �ل�سجن  ويف  �لنف�سية،  حالتهم  عن 
�أ�سبح  �أن���ه  �ل��ق��د�م��ي ويكت�سف  در����س��ت��ه  زم���الء 
رجل �أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه حلفل 
يجمع زمالءهم �لقد�مي ليكت�سف �ملوظف �أنه 
حياته  يف  �لتفكري  ويعيد  جيله  زم���الء  �أف�سل 

جمدد�.
فيلم  ع��ر���ض  �أي�����س��اً  تنتظر  ن�����س��ري��ن  �أن  ي��ذك��ر 
�ل�سينمات  يف   "13 "يوم  و�ل��ت�����س��وي��ق  �ل��رع��ب 
ب���ع���دم���ا �ن���ت���ه���ت م����ن ت�������س���وي���ره م���ن���ذ عامني 
دينا  د�وود،  �أحمد  بطولته  وي�سارك يف  تقريباً، 
�ل�سربينى، جومانا مر�د، و�سريف منري و�أحمد 
ز�هر وفيدر� وحممود عبد�ملغني وجمدي كامل 
ونهال عنرب ونهى عابدين وتاأليف و�إخر�ج و�ئل 

عبد �هلل.

�ل�سبكى،  �أح��م��د  �مل��ن��ت��ج  ط���رح 
لفيلم  �ل���ر����س���م���ي  �لإع����������الم 
ربيع،  على  بطولة  "زومبى" 
و�ل������ذى ���س��ي��ت��م ط���رح���ه ب���دور 
ع����ر�����ض �ل�������س���ي���ن���م���ات خ����الل 
�ل��ف��ط��ر، و�سيطرت  ع��ي��د  �أي����ام 
على  �ل���ك���وم���ي���دي���ة  �لأج����������و�ء 

�لربومو.
ويج�سد بطل �لعمل على ربيع 
خالل �أحد�ث �لفيلم �سخ�سية 
يتعر�ض  م��ه��رج��ان��ات  م��ط��رب 
لعدد من �ملو�قف �لكوميدية، 
ب�سكل  �لق�سة  ت���دور  �أن  ع��ل��ى 
ع�����ام يف �إط�������ار م����ن �ل����در�م����ا 
�مل���ع���ت���م���دة على  �ل���ك���وم���ي���دي���ة 

�لإفيهات طو�ل �أحد�ثه.
جنبى"  ع��ل��ى  "زومبى  ف��ي��ل��م 
ت��األ��ي��ف �أم����ني ج��م��ال و�إخ����ر�ج 
ع��م��رو ���س��الح وب��ط��ول��ة على 
ربيع، حمدى �ملريغنى، كرمي 
حممد  �أحمد،  هاجر  عفيفى، 
�لر�سول،  عبد  ع��ارف��ة  �أوت��اك��ا، 
حم��م��د حم���م���ود، وع����دد �آخر 
�أحد�ثه  وت��دور  �لفنانني،  من 
�إط��ار كوميدى حول فرقة  يف 
غناء �سعبية، بقيادة علي ربيع 
�لذي يقدم مطرب مهرجانات 
وحمدي �ملريغني �ساعر ومتر 
�ملو�قف  من  بالعديد  �لفرقة 

�لكوميدية.

يطّل املمثل مي�صال حوراين يف املو�صم الرم�صاين احلايل من خالل م�صل�صل )والتقينا( الذي يتقا�صم بطولته 
مع نوال بري.حوراين يتحدث عن هذا العمل وموقفه من م�صاركته لنوال بري يف هذا احلوار:

ن�سرين اأمني جت�سد دور 
ممر�سة يف فيلم "واحد 

تاين" مع اأحمد حلمي

الكوميديا ت�سيطر على برومو 
فيلم "زومبي" لـعلي ربيع 
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ما نوع املاء الذي يف�سل �سربه على الريق؟
�أعلنت �لطبيبة �لرو�سية نورية ديانوفا، �أخ�سائية �أمر��ض �جلهاز �له�سمي، 

�أن عادة �سرب �ملاء قبل وجبة �لفطور مفيدة، ولكن ب�سرط و�حد.
وت�سري �لطبيبة يف حديث لر�ديو "�سبوتنيك" �إىل �أن �ملاء �لذي ن�سربه على 

�لريق قبل �لفطور، يجب �ن يكون له تاأثري �إيجابي يف �جل�سم.
ع��ادة مفيدة، لأنها  �ل�سباح، فعال  �لفطور يف  �مل��اء قبل  "كوب من  وتقول، 
تبد�أ  حيث  �لد�خلية،  �لعمليات  جميع  وت��ب��د�أ  �جل�سم،  �إي��ق��اظ  على  تعمل 
�ملعدة بالعمل ب�سكل �سحيح ويتح�سن مز�ج �ل�سخ�ض وكذلك حالة �جللد 
وميكروبيوم �لأمعاء. ومن وجهة نظر �أمر��ض �جلهاز �له�سمي، يبد� �أحد 
ردود �لفعل �لأ�سا�سية بالعمل- �ملعدة و�لأمعاء. �أي �أن �سرب �ملاء على �لريق 

يحفز عملية متعج �لأمعاء".
ولكن �ملاء �لذي ن�سربه يف �ل�سباح يجب �أن يكون بدرجة حر�رة معينة.

وتقول، "يجب �أن يكون هذ� �ملاء بدرجة حر�رة �لغرفة، ولي�ض بارد�، خا�سة 
�إذ� كان هناك ميل لالإم�ساك، �لذي يعاين منه حو�يل 80 باملئة من �سكان 

�ملدن. وعند وجود �أمل يف �لبطن، يجب �أن يكون �ملاء د�فئا".
وت�سيف، ميكن �إ�سافة �لليمون �إىل �ملاء �أو ع�سري �لربتقال، ولكن يف حالة 

وجود م�سكالت يف �جلهاز �له�سمي ل ين�سح بذلك.
وتقول، "�سرب �ملاء �مل�ساف له �لليمون �أو ع�سري �لربتقال على �لريق، له 
تاثري �إيجابي، �إذ� كان �ل�سخ�ض ل يعاين من م�سكالت يف �جلهاز �له�سمي 
مثل �لتهاب �ملعدة و�أمر��ض �لأمعاء �ملختلفة. لأن هذ� �ملاء وخا�سة عندما 
و�لتهاب  �لبطن  يف  و�آلم  ت�سنجات  وي�سبب  �مل�سكالت  يفاقم  ب���ارد�،  يكون 

�لبنكريا�ض و�ملر�رة".

الك�سف عن اأعرا�س اأكرث ال�سرطانات 
التي ميكن عالجها ب�سهولة

على  ع��ي��وب  ظ��ه��ور  �أن  �لربيطانية  �ل��وط��ن��ي  �ل�سحة  ن��ظ��ام  هيئة  �أع��ل��ن��ت 
�أن تكون �إحدى �أعر��ض  �جللد يف �أماكن كالرقبة و�لوجه و�لأذنني ميكن 

�ل�سرطان.
�ل�سرطان! درء  يف  تناوله  ي�ساعد  �سغري" قد  "طعام 

ونقل موقع "Express" عن �لهيئة �أن �حلديث يدور عن �ل�سكل �لأكرث 
�سيوعا لل�سرطان وهو �سرطان �خلاليا �لقاعدية.

وتظهر ب�سكل متكرر نتوء�ت �أو بقع حمر�ء متق�سرة على �جللد، وغالبا ما 
تكون د�كنة �أو بنية �للون. هذه �لتكوينات تكون م�سحوبة �أحيانا باحلكة. 

بالإ�سافة �إىل ذلك قد تظهر �آثار م�سابهة للندبات.
وقالت �لهيئة: "يزد�د حجم �لنتوء�ت ببطء وقد تت�سلب �أو تنزف �أو تتطور 

�إىل قرحة موؤملة".
�لتي  �ل�سرطانات  �أك��رث  من  يعترب  �ل�سرطان  من  �لنوع  ه��ذ�  �أن  و�أ�سافت 
ميكن عالجها ب�سهولة، لأنه نادر� )�أقل من %5 من �حلالت( ينت�سر �إىل 

�أجز�ء �أخرى من �جل�سم.

- من هو مكت�صف النيرتوجني؟
عام  �لنيرتوجني  �كت�سف  ��سكتلندي  كيميائي  رذرف����ورد  د�ن��ي��ال  ه��و 

.  1772
-ما هي اأكر ثالث حميطات يف العامل من حيث االت�صاع؟

�ملحيط �لهادي - �ملحيط �لأطل�سي - �ملحيط �لهندي
-مما ي�صنع الفلني ؟

�لفلني ي�سنع من حلاء نوع من ��سجار �لبلوط وهوبلوط �لفلني حيث 
يتم تق�سريه و�سناعة �لفلني منه وهو يتميز بانه خفيف جد� ومقاوم 

للماء �ي �ن �ملاء لينفذ منه

�سوتية. حبال  لديها  لي�ض  • �لزر�فة 
يوميا. �لطعام  من  وزنها  �سعفي  تاأكل  �لطيور  • معظم 

ري�سها. من  �أقل  تزن  �حلمامة  • عظام 
رقبته. بتمديد  �إل  ي�سيح  �أن  ميكنه  ل  • �لديك 

كيلومرت.  24 بعد  عن  �ملاء  حتت  �لأ�سو�ت  �سماع  ميكنها  • �لدلفني 
ترجيح. �أقرب  على  �لقدمية  م�سر  يف  �خرتع  • �ملق�ض 

�ملاء. يف  �ل�سباحة  ميكنه  �ل�سيهم  • حيو�ن 
حرقه. عند  �أخ�سر  لونه  ي�سبح  • �للفت 

عام. كل  و�ملهرتئة  �لبالية  �لعملة  من  طن   7000 تتلف  �ملتحدة  • �لوليات 
�لبطاط�ض. رقائق  على  دولر  ماليني   10 حو�يل  يوميا  ينفقون  • �لأمريكيني 

�ل�سني. يف  ��ستخد�مها  مت  ورقية  عملة  • �أول 
�لإن�سان. ج�سم  من   90% ي�سكلون  و�لنيرتوجني  و�لهيدروجني  و�لكربون  • �لك�سجني 

مغناطي�سية. موجة  عن  عبارة  هو  • �ل�سوء 
و�لكربيت. �ل�سخري  و�مللح  �لفحم،  بخلط  ي�سنع  �لبارود  �أن  تعلم  • هل 

احلمامات وال�صياد
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اخليار والفيتامينات
علمية  در��������س������ة  �أف������������ادت 
هو  �خل�����ي�����ار  ع�������س���ري  �أن 
للح�سول  و���س��ي��ل��ة  �أف�����س��ل 
ع������ل������ى �ل����ف����ي����ت����ام����ي����ن����ات 
و�مل���ع���ادن، و�ل��ب��دي��ل �جليد 
للم�سروبات �ملحالة؛ لغناه 
ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات، و�مل���ع���ادن، 
و�لأل����������ي����������اف �ل����غ����ذ�ئ����ي����ة 
�لتي  �ل��ن��ب��ات��ي��ة  و�مل���غ���ذي���ات 
على  �حلفاظ  على  ت�ساعد 

�سحة �جل�سم و�لعقل.
�ل�سارة عن  �ل�سموم  تكمن يف طرد  �خليار  فو�ئد  �أن  �إىل  �لدر��سة  وت�سري 
– ويحتوي  �لكلى  ح�سى  �إذ�ب��ة  ميكنه  بانتظام  ��ستخد�مه  وعند  �جل�سم، 
�حتياجاته  من  كبري  بجزء  �جل�سم  متد  �لتي  و�مل��ع��ادن  �لفيتامينات  على 

�لغذ�ئية.
بالإ�سرتوجني  �ملرتبطة  �ل�سرطانات  حماربة  يف  �خليار  ق�سر  ي�ساعد  كما 

مثل �سرطان �لثدي، �ملبي�ض، �لرحم، و�سرطان �لربو�ستات.
�لعادية، ويحافظ  �ملياه  �سرب  رتابة  وي�ساعد �سرب ع�سري �خليار يف ك�سر 
على رطوبة �جل�سم �لتي ت�ساعد على �إبقاء خاليا �جل�سم ن�سيطة، �إ�سافة 
ي�ساعد  و�ملياه؛ وبالتايل  �لغذ�ئية  باملو�د  �لوزن، فاخليار غني  �إنقا�ض  �إىل 

على كبح �ل�سهية و�ل�سعور بال�سبع.
�لعديد  وي��ع��ال��ج  �له�سمي،  �جل��ه��از  و�سحة  �له�سم  م��ن  �خل��ي��ار  ويح�سن 
ب�سبب  وهذ�  �ملعدة(؛  و�لتهاب  �له�سم،  )ع�سر  مثل:  �ل�سحية  �مل�ساكل  من 

حمتو�ه �لعايل من �لألياف �لغذ�ئية.

وقفت جمموعة كبرية من �حلمام للتقاط �حلب من على �لر�ض وقد �ن�سغلن متاما بذلك فجاءت حمامة 
بي�ساء جميلة ت�سرخ عليهم وتقول يا ويلكن لقد وقفنت على �سبكة �ل�سياد �ملاكر فلو جاء �لآن و�سحبها لوقعنت 
كلكن فيها فاأ�سرعت �حلمامات وطارت من طارت و��ستبكت خيوط �ل�سبكة مع �رجل بع�سهن وقد �خذن فرتة 
حتى ��ستطعن �لطري�ن ومل يبق غري و�حدة �أخذت حتاول �لهروب من �ل�سبكة لكن ل حمال، حتى جاء �ل�سياد 
�ملاكر�ت وماذ� �ساأفعل بو�حدة.. فرتكها  �يتها  �ل�سبكة وق��ال.. حمامة و�حدة فقط  فنظر فوجدها وحدها يف 

وذهب رمبا ياأتي غريها فو�حدة ل تكفي.
عندما ذهب �ل�سياد قالت �حلمامة لزميالتها ل تقفن هكذ� هيا فلنحمل �ل�سبكة ونطري بها ملكان �آخر حتى 
نزلن يف  �لخ��رى حتى  �طر�فها وفيها �حلمامة  �ل�سبكة من  ننقذ �سديقتنا، فنزلت �حلمامات وقمن بحمل 
مكان �آخر يقع فيه جحر �حد �لفئر�ن وهو �سديق لهن ونادين عليه فخرج وقام بو�جبه و�طلق �سر�ح �حلمامة 
�ل�سرية.. بعدها وقفن ي�سحكن فقالت �حد�هن �عرف �ين يوجد �ل�سياد �لن هيا فلنحمل �ل�سبكة ونطري بها 
ونلقيها عليه .. �سحك �جلميع وقمن بحمل �ل�سبكة و�لطري�ن بها وعلى �طر�ف �لبحرية �لقني �ل�سبكة لتنزل 
فوق ر�أ�ض �ل�سياد �لذي فوجيء بنف�سه ��سري �سبكته و�حلمامات تطري فوق ر�أ�سه يهدلن ويغنني فغ�سب وهاج 

وقال �نا �ملخطىء لو �خذت �ل�سبكة و�سديقتكن فيها لكننت �لآن باكيات �يها �حلمامات �ملاكر�ت . 

رجال يرتدون مالب�ش تقليدية يلقون املاء على امراأة كجزء من احتفاالت عيد الف�صح التقليدية يف هولوكو، املجر. رويرتز

�أن  �لرو�سية،  �لتغذية  خبرية  ماركوفا،  يكتريينا  �لدكتورة  �أعلنت 
�لع�سل لي�ض طعاما �سهيا، بل دو�ء، لذلك فاإن �جلرعة مهمة.

وت�سري �خلبرية يف حديث لوكالة نوفو�ستي �لرو�سية لالأنباء، �إىل �أن 
للع�سل خ�سائ�ض عديدة مفيدة للج�سم، ومع ذلك يجب عند تناوله 

مر�عاة �جلرعة �لالزمة �مل�سموح بها.
وتقول، "يجب �أن نفهم قبل كل �سيء �أن �لع�سل لي�ض طعاما �سهيا، 
بل دو�ء، يحتوي على كربوهيدر�ت �أ�سا�سها �سكر �لغلوكوز و�لفركتوز 
�للذ�ن ي�سكالن 90 باملئة من �ل�سكريات �ملوجودة فيه. لذلك بالذ�ت 

م��ن �مل��ه��م ج��د� �ت��ب��اع �جل��رع��ة �ل��ت��ي ت�سكل غ��ر�م��ا و�ح���د� منه لكل 
كيلوغر�م من وزن �جل�سم يف �ليوم".

وت�سيف، "للع�سل خ�سائ�ض م�سادة للبكترييا و�للتهابات و�ل�سموم 
يف  �مت�سا�سها  ي�سهل  فيه  �ملوجودة  �لدقيقة  و�لعنا�سر  ومن�سطة. 
نعلم  �أن  ذل��ك، يجب  �أن��ه مع  �إىل  وت�سري �خلبرية،  �لإن�سان".  ج�سم 
تناول  حت��دي��د  مثل  �لع�سل،  ت��ن��اول  متنع  ع��دي��دة  م��و�ن��ع  ه��ن��اك  �أن 
وعدم  �لأن�سولني،  ومقاومة  �لأ�سا�سي،  �ملر�ض  ب�سبب  لكربوهيدر�ت 

حتمل �لفرد. كما ل تن�سح با�ستبد�ل �ل�سكر بالع�سل.

كم يكفي اجل�سم من الع�سل لتقليل خطر اللتهابات؟


