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ال�ضاي الأخ�ضر.. فائدة جديدة اإىل جانب تخفيف الوزن
الفوائد  م��ن  ال��ع��دي��د  الأخ�����ض��ر  لل�ضاي  اأن  ج��دي��دة  درا���ض��ة  اأظ��ه��رت 
اخل�ضر،  حميط  تقلي�ص  على  فقط  ي�ضاعد  ل  فامل�ضروب  ال�ضحية، 

ولكنه مفيد اأي�ضا يف خف�ص م�ضتوى ال�ضكر يف الدم.
ويعد مر�ص ال�ضكري من النوع 2 حتديا عامليا كبريا لل�ضحة العامة، 

وُيتوقع اأن يوؤثر على 693 مليون �ضخ�ص بحلول عام 2045.
النوبات  ذلك  يف  مبا  خطرية  �ضحية  م�ضاعفات  ال�ضكري  عن  وينتج 

القلبية وال�ضكتة الدماغية والعمى والف�ضل الكلوي.
اآند  "نوتري�ضني  جملة  يف  نتائجها  ن�ضرت  التي  ال��درا���ض��ة  واأظ��ه��رت 
ميتابلوليزم"، اأن تناول ال�ضاي الأخ�ضر له تاأثري اإيجابي على ن�ضبة 
ال�ضكر الطبيعي لل�ضائم. وقام فريق من جامعة "هوات�ضونغ للعلوم 
 2194 �ضملت  درا�ضة   27 نتائج  ال�ضني بفح�ص  والتكنولوجيا" يف 
ب�ضكل  الأخ�ضر خف�ص  ال�ضاي  اأن  املجمعة  النتائج  واأظهرت  م�ضاركا، 

ملحوظ ن�ضبة الغلوكوز يف الدم.
وقال الفريق اإنه على الرغم من اأن التجارب ق�ضرية املدى قد اأظهرت 
اأن مكمالت ال�ضاي الأخ�ضر قللت ب�ضكل كبري من ن�ضبة الغلوكوز، اإل 
اأن تناول امل�ضروب مل يوؤثر ب�ضكل كبري على ن�ضبة الأن�ضولني يف الدم.

تقليل ملح الطعام �ضار للم�ضابني بق�ضور القلب  
للطعام،  امللح  من  القليل  اإ�ضافة  اأن  اإىل  حديثة  طبية  درا�ضة  اأ�ضارت 
من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�ص  لبع�ص  حمتملة  فوائد  له  يكون  قد 
يف  نتائجها  ن�ضرت  التي  الدرا�ضة  يف  الباحثون  وق��ال  القلب.  ق�ضور 
امللح  تناول  املفرط يف  "التقييد  اإن  القلب" الطبية،  "اأمرا�ص  جملة 
القلب  يعانون من ق�ضور يف  الذين  املر�ضى  اأن ي�ضر  الغذائي ميكن 
مع بقاء الك�ضر القذيف. يجب على الأطباء اإعادة النظر يف اإعطاء هذه 

الن�ضيحة للمر�ضى".
يكفي  ما  القلب على �ضخ  ق��درة  ع��دم  ع��ادة عن  القلب  وينتج ق�ضور 
ال�ضخ  حجرة  يف  للدم  املئوية  الن�ضبة  هو  القذيف  والك�ضر  ال��دم،  من 
الرئي�ضية التي ُتقذف مع كل نب�ضة، وت�ضل الن�ضبة الطبيعية له اإىل 

ما بني 50 و75 يف املئة وفقا للجمعية الأمريكية للقلب.
وع��ادة ما يقا�ص الك�ضر القذيف فقط يف البطني الأي�ضر، وهو حجرة 
ال�ضخ الرئي�ضية بالقلب، فهو ي�ضخ الدم الغني بالأك�ضجني لالأعلى 
خالل ال�ضريان الرئي�ضي "الأورطي" لي�ضل اإىل �ضائر اأع�ضاء اجل�ضم. 
ب�ضكل متكرر يف  ب��ه  امل��ل��ح مو�ضى  م��ن  اأن احل��د  ال��ب��اح��ث��ون  واأ���ض��اف 
اإر�ضادات ق�ضور القلب، لكن املقدار الأمثل لدى املر�ضى الذين يعانون 

من ق�ضور القلب، ل يزال مو�ضع جدل.

مدر�ضة رق�ص كربى تلغي الباليه لأنه فّن متييزي
"الباليه" من  ال��ك��رى  الريطانية  الرق�ص  م��دار���ص  اإح���دى  األ��غ��ت 
اختباراتها بعد اأن و�ضفته باأنه "�ضكل فني نخبوي" مبني على "اأفكار 

اأوروبية بي�ضاء".
اإعادة  على  تعمل  اإنها  املعا�ضر"  للرق�ص  ال�ضمالية  "املدر�ضة  وقالت 
النظر يف اأنواع الرق�ص كجزء من خطة اأو�ضع "لنزع ا�ضتعمار املقررات 

الدرا�ضية" والنظر يف تاأثري العرق واجلن�ص على الرق�ص.
وبح�ضب املوظفني فاإن املدر�ضة التي تتخذ من مدينة ليدز مقراً لها 
مل تعد بحاجة اإىل "الباليه" كجزء من اختبارات القبول ب�ضبب تكلفة 
تعلم هذا الأ�ضلوب وبحجة اأنه ي�ضفي طابعاً مثالياً على اأ�ضكال معينة 

من اجل�ضم والأدوار املنوطة باجلن�ضني.
يف  اجلامعية  الدرا�ضات  ق�ضم  رئي�ضة  مكارثي،  فران�ضي�ضكا  وو�ضفت 
باأنه  الباليه  املدر�ضة،  ي�ضم  ال��ذي  وال��درام��ا  الرق�ص  كون�ضرفاتوار 
"�ضكل فني نخبوي". وقالت مكارثي اإن م�ضطلحات الباليه التقليدية 
لها "جذور متييزية قوية بني اجلن�ضني" واإنها "اإ�ضكالية فيما يتعلق 

باإدراج الراق�ضني غري الثنائيني".
من  �ضنوياً  دولر  األ��ف   11 ح��وايل  تتقا�ضى  التي  املدر�ضة  اأن  ورغ��م 
�ضت�ضتمر يف  الأج��ان��ب،  م��ن  دولر  األ��ف  و21  الريطانيني  ال��ط��الب 
تعليم "الباليه" فاإنها �ضتقوم بتغيريات يف الف�ضول وطرق التدري�ص 

لت�ضبح اأكرث "�ضمولية".
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ماذا تعرف عن 
فريو�ص ماربورغ؟

والفريو�ضات،  الأمرا�ص  تف�ضي  زي��ادة  من  عامليا  املخاطر  ن�ضب  ارتفاع  مع 
اأعلنت منظمة ال�ضحة العاملية، تف�ضي فريو�ص "ماربورغ" يف غانا، بعد 11 

�ضهرا من ت�ضجيل اأول حالة وفاة بالفريو�ص يف غربي اإفريقيا.
وينتمي الفريو�ص اإىل عائلة "اإيبول"، وقد تف�ضى يف ال�ضابق باأماكن اأخرى 

عر القارة ال�ضمراء باأنغول والكونغو وكينيا وجنوب اإفريقيا واأوغندا.
"ماربورغ" اإىل  ب��ف��ريو���ص  امل�ضابني  الأ���ض��خ��ا���ص  م��ن  ال��ع��دوى  تنتقل  ول 

الأخرين عادة اإل بعد ظهور الأعرا�ص عليهم.
اأو الأ�ضياء  اأو �ضوائل اجل�ضم  "ماربورغ" عن طريق الدم  اأن ينتقل  وميكن 

امللوثة كالأغطية اأو املالب�ص اأو الإبر.
كما ميكن اأن تنتقل العدوى اإىل اأفراد الأ�ضرة اأثناء قيامهم برعاية اأقاربهم 

املر�ضى بهذه العدوى، ح�ضبما ذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي.
معدات  ي�ضتخدموا  مل  اإذا  اأي�ضا  الطبي  الطاقم  اأف��راد  ُي�ضاب  اأن  وميكن 
اأخم�ص  اإىل  ال��راأ���ص  م��ن  تغطيهم  ال��ت��ي  املتخ�ض�ضة  ال�ضخ�ضية  ال��وق��اي��ة 

القدمني.
 5 "ماربورغ" فجاأة خالل  واأعرا�ص فريو�ص  موؤ�ضرات  يبداأ ظهور  وع��ادة 
املبكرة،  والأعرا�ص  املر�ص  موؤ�ضرات  وتت�ضمن  الإ�ضابة،  اأيام من   10 اإىل 

احلمى، وال�ضداع، واآلم يف املفا�ضل والع�ضالت.

اإن�ضتجرام ت�ضمح بالت�ضوق 
عرب الر�ضائل املبا�ضرة

ق��ال��ت م��ي��ت��ا ب��الت��ف��ورم��ز، ال�����ض��رك��ة الأم 
خا�ضية  �ضيد�ضن  املوقع  اإن  لإن�ضتجرام، 
من  بال�ضراء  مل�ضتخدميه  ت�ضمح  جديدة 
الر�ضائل  خالل  من  ال�ضغرية  ال�ضركات 

املبا�ضرة.
تطبيق  م�ضتخدمي  اأن  ميتا  واأ���ض��اف��ت 
م�ضاركة ال�ضور �ضيتوا�ضلون مع ال�ضركة 
بر�ضالة مبا�ضرة، وي�ضيفون تفا�ضيل عن 
طلب  ويقدمون  الأم���ر،  ل��زم  اإذا  طلبهم 
ال�ضراء يف �ضفحة الرتا�ضل مع ال�ضركة.

تتبع  اإم��ك��ان��ي��ة  للم�ضتخدمني  و���ض��ي��ت��اح 
الطلب وطرح اأي اأ�ضئلة ملتابعته يف نف�ص 

�ضفحة الرتا�ضل.
وت���دع���م ه����ذه اخل��ا���ض��ي��ة م�����ض��ع��ى ميتا 
ب�ضاأن  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ع��رو���ض��ه��ا  يف  ل��ل��ت��و���ض��ع 

التجارة الإلكرتونية.
اإن�ضتجرام  خا�ضية  اإن  ال�ضركة  وق��ال��ت 
با�ضتخدام  اأي�����ض��ا  ���ض��ت�����ض��م��ح  اجل���دي���دة 
لإمتام  للمدفوعات  باي"  "ميتا  خدمة 

عمليات ال�ضراء.

االأ�شباب ال�شتة الإ�شابة البع�س بـ"كوفيد- 
االإطالق على  املر�س  اآخرين  19" وجتنب  �ص 23

ع�صري الرمان
فقد بحثت درا�ضة يف اآثار تناول جرعة واحدة من ع�ضري 
يف  ال�ضكر  م�ضتويات  على  اأون�ضات  ثمانية  �ضعة  الرمان 

الدم.
وجّند الباحثون 21 فردا يتمتعون بوزن �ضحي وطبيعي، 
ومت اإخبارهم ب�ضكل ع�ضوائي ب�ضرب املاء وع�ضري الرمان 
يف  ال�ضكر  حم��ت��وى  ملطابقة  امل���اء  على  ق��ائ��م  وم�����ض��روب 

ع�ضري الرمان.
ال�ضكر يف  ي��غ��ري م�����ض��ت��وي��ات  امل���اء مل  ت��ن��اول  اأن  يف ح��ني 
اأي م�ضارك، فقد حقق ع�ضري الرمان نتائج  الدم لدى 
 Current ُن�ضر يف جملة  ال��ذي  البحث  واع��دة، وفق 

،Developments in Nutrition
وتعر�ص اأولئك الذين يعانون من انخفا�ص الأن�ضولني 
الدم  ال�ضيام لنخفا�ص كبري يف غلوكوز  اأثناء  ال��دم  يف 

لديهم خالل 15 دقيقة.

تنظم عملية التمثيل الغذائي
اإليها  تو�ضلوا  التي  النتائج  اأن  اإىل  البحث  خل�ص  فيما 
ال��رم��ان من  امل��وج��ودة يف ع�ضري  املكونات  اأن  اإىل  ت�ضري 
للغلوكوز  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  عملية  تنظم  اأن  املحتمل 

لدى الب�ضر.
ع��ال��ي��ة من  ن�ضبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ال���رم���ان  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
املميز،  الع�ضري لونه  اأ�ضباغ تعطي  الأنثو�ضيانني، وهي 

وهذه الأ�ضياء اجليدة غنية مب�ضادات الأك�ضدة.
 ، الأنثو�ضيانني  م��ن  عالية  ن�ضبة  على  ال��رم��ان  يحتوي 
وهي اأ�ضباغ تعطي الع�ضري لونه املميز ، وهذه الأ�ضياء 

اجليدة غنية مب�ضادات الأك�ضدة.
وتقول اإحدى النظريات اإن م�ضادات الأك�ضدة قادرة على 
الرتباط بال�ضكر ومتنع التاأثري الكبري على م�ضتويات 

الأن�ضولني لديك.
الرمان  ع�����ض��ري  وراء  ال��ك��ام��ن��ة  الآل����ي����ات  اأن  ح���ني  يف 
اأن  اإل  وم�ضتويات ال�ضكر يف الدم لي�ضت وا�ضحة متاماً، 

هناك املزيد من الأبحاث التي تدعم تاأثريه.

حتذير .. هذا امل�صروب به �صم قاتل!
�ضديدة  �ضحية  خماطر  هناك  اأن  حديثة  درا�ضة  اأك��دت 
املنخف�ضة  ال�ضودا  م�ضروبات  تناول  على  الإقبال  جراء 
ال�ضعرات احلرارية والتي تباع يف الأ�ضواق با�ضم "دايت"، 
حتتوي  التي  امل�ضروبات  من  النوع  ه��ذا  اأن  اإىل  م�ضرية 
ع��ل��ى ال�����ض��ودا، م��ع م����رور ال���وق���ت، ق��د ت����وؤدي اإىل فتح 
ال�ضهية، والإقبال على تناول الأطعمة احللوة وبالتايل 

زيادة ال�ضعرات احلرارية التي تدخل اجل�ضم.
"نيوتري�ضن  جم��ل��ة  ن�ضرتها  ال��ت��ي  ال��درا���ض��ة،  وح����ذرت 
اأوبي�ضيتي" Nutrition Obesity، الأ�ضخا�ص من 
تناول �ضودا الدايت خا�ضة الذين يعانون من ال�ضمنة، 
يف  ال�ضديدة  للرغبة  خا�ص  ب�ضكل  ح�ضا�ضني  ب�ضفتهم 

تناول الطعام املرتبطة باملحليات ال�ضناعية.
ا متطوًعا  واعتمد الباحثون يف الدرا�ضة على 72 �ضخ�ضً
التي  الأطعمة  ل�ضور  اأدمغتهم  ا�ضتجابة  م��دى  ملعرفة 
العالية، وذلك بح�ضب  ال�ضعرات احلرارية  حتتوي على 
ما يو�ضحه فح�ص الت�ضوير بالرنني املغناطي�ضي ملناطق 
الطعام  ت��ن��اول  يف  ال�ضديدة  بالرغبة  املرتبطة  ال��دم��اغ 

وال�ضكريات.
�ضاركوا  الذين  البالغني  الأ�ضخا�ص  ومن خالل فح�ص 
يف ال��درا���ض��ة، وت��ن��اول��وا اأح���د امل�����ض��روب��ات ال��ث��الث��ة وهي 
بال�ضكرالوز  حُملى  م�ضروب  اأو  �ضكري  م�ضروب  اأو  امل��اء 
قام  ال�ضعرات احل��راري��ة،  وه��و حُملي �ضناعي خ��ال من 
الذين تطوعوا  الأ�ضخا�ص  بقيا�ص هرمونات  الباحثون 
لإج�����راء ال��درا���ض��ة، ولح���ظ���وا م��ق��دار ت��ن��اول��ه��م لوجبة 
تناول  اأن  واكت�ضفوا  امل�ضروبات،  تلك  تناول  بعد  غذائية 
امل�ضاركات  الن�ضاء  رغبة  م��ن  زاد  ال�"دايت"  امل�ضروبات 

وامل�ضاركني امل�ضابني بال�ضمنة يف تناول الطعام.
ولحظ الباحثون اإ�ضارة خا�ضة ملفتة يف مناطق الدماغ 
املرتبطة ب�ضلوك ال�ضعي للح�ضول على املكافاأة ا�ضتجابة 
ل�ضور الطعام املختلفة، وذلك باملقارنة مع وقت تناولهم 

امل�ضروبات ال�ضكرية.
ويحذر الأطباء وخراء التغذية من اأن هناك الكثري من 
الأ�ضخا�ص يقبلون على �ضراء هذا النوع من امل�ضروبات 
الغازية، منخف�ضة ال�ضعرات احلرارية، ويربطون بينها 
وبني النظام ال�ضحي الغذائي، وتكون جزء اأ�ضا�ضي من 
اأن��ه��ا حم��الة مب��واد �ضناعية،  ال��رغ��م م��ن  يومهم، على 
حمذرين من تناول امل�ضروبات الغازية ال�"دايت" خا�ضة 
من  يتجزء  ل  ج���زاأ  اإن��ه��ا  حيث  وال�ضكر،  القلب  ملر�ضى 

ال�ضعرات احلرارية الداخلة للج�ضم. 
املحليات  ب��ع�����ص  لأن  الن���خ���داع  ع���دم  م���ن  وي��ن�����ض��ح��ون 
الأ�ضرار  العديد من  يت�ضبب يف  وقد  ال�ضناعية خطري 
واأمرا�ص  ال���وزن  وزي����ادة  وال��غ��ث��ي��ان  ال�����ض��داع  بينها  م��ن 

ال�ضرطان.

فريو�ضات اخلفا�ص.. 
حتذيرات من عواقب خطرية

اكت�ضف   ،2020 ع���ام  اأوا����ض���ط  يف 
من  فريو�ضات  العلماء  م��ن  فريق 
الفريو�ص  ت�ضبه  "كورونا"  عائلة 
الذي تف�ضى يف العامل وحتول اإىل 
اأودى  ال����ذي   "19 "كوفيد  وب����اء 

بحياة املاليني من الب�ضر.
"نيويورك  ���ض��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ض��ب 
تاميز"، فاإن الباحثني الذين كانوا 
مملكة  يف  ب��خ��ف��اف��ي�����ص  مي�����ض��ك��ون 
لو�ص، عبدوا الطريق اأمام اإجراء 
بحوث من اأجل معرفة املزيد عن 

."19 "كوفيد 
لكن هذه اجلهود العلمية لدرا�ضة 
ف����ريو�����ض����ات اخل���ف���اف���ي�������ص داخ�����ل 
جمة،  خم��������اوف  ت����ث����ري  امل����خ����ت����ر 
اإىل ت�ضرب عدوى  ت��وؤدي  لأنها قد 
قد  وع��ن��دئ��ذ،  الب�ضر،  اإىل  ج��دي��دة 
ت���ب���داأ اأم���را����ص ف��ت��اك��ة، ح��ت��ى واإن 
كان الحتمال �ضعيفا، بالنظر اإىل 
موؤ�ض�ضات  يف  املتخذة  الحتياطات 

البحث البيولوجي.
ب��درا���ض��ة فريو�ضات  ب��اح��ث��ون  وق���ام 
اإج�����راءات م�ضددة  ك���ورون���ا، و���ض��ط 
"با�ضتور"  خمتر  داخل  لل�ضالمة 
باري�ص،  الفرن�ضية  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف 
اأم������ال يف م���ع���ل���وم���ات م���ف���ي���دة عن 
"�ضارز  م��ن��ه��ا  ال��ق��ري��ب  ال��ف��ريو���ص 

كوف 2".
واأثمرت هذه البحوث نتائج و�ضفت 
فريو�ضا  اأن  ك�ضفت  اإذ  ب�"املفيدة"، 
ي�ضتطيع  اخلفا�ص  ل��دى  م��وج��ودا 
اجل�ضم  خ���الي���ا  ع��ل��ى  ي��ن��ق�����ص  اأن 
لدى الإن�ضان. ويف ال�ضهر املا�ضي، 
اأ����ض���در ب��اح��ث��ون خ��ال���ض��ات تبعث 
الفريو�ص،  ب�ضاأن  الطمئنان  على 
ب�ضكل  م�ضرا  لي�ص  اأن��ه  فاأو�ضحوا 

كبري و�ضط احليوانات.

جاكي �ضان يف �ضوريا لت�ضوير 
فيلمه عملية الوطن

العاملي  جاكي  والنجم  املمثل  ب��داأ 
�ضان  بت�ضوير اأوىل م�ضاهد الفيلم 
ال�ضينمائي ال�ضيني عملية الوطن 
" Home Operation" يف 

منطقة احلجر الأ�ضود يف  �ضوريا .
الفيلم حول عملية  اأح��داث  وتاأتي 
الأجانب  املواطنني  لكافة  اإج���الء 
وخ�ضو�ضاً  وال���دب���ل���وم���ا����ض���ي���ني 
امل����واط����ن����ني ال�������ض���ي���ن���ي���ني، خ���الل 
ب���داأت يف  اليمن  عام  ال��ت��ي  احل���رب 
ال�ضوء  الفيلم  وي�ضلط   ،2015
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون الإن�����ض��اين يف و�ضع 
م��ل��يء ب��امل��خ��اط��ر واحل������روب، فهو 
م�����ض��روع م�����ض��رتك ب���ني الإم������ارات 
وال�ضني ومن اإنتاج املمثل ال�ضيني 

العاملي جاكي �ضان.
كموقع  ����ض���وري���ا  اخ���ت���ي���ار  مت  وق����د 
احلرب  م��واق��ع  ل��ت��ب��دو  للت�ضوير 

حقيقية ولي�ضت م�ضطنعة.

خرب �ضار ملر�ضى ال�ضكري.. م�ضروب يحد من ال�ضكر بالدم بدقائق

هو  وب���ارد  منع�ش  ع�صري  ك��وب  ي��ك��ون  ق��د 
ف�صل  يف  احلر  موجة  خالل  الأمثل  احلل 

الفاكهة  فاإن ع�صائر  مع ذلك  ال�صيف، 
عادة ما تكون ممنوعة بالن�صبة ملن 

يعانون من مر�ش ال�صكري من النوع 
م�صتويات  ترفع  اأن  ميكن  لأنها   ،2

ال�صكر يف الدم.
ك�صف  حديثا  بحثًا  اأن  اإل 
اأن م�صروبا واحدًا قد يكون 
ا�صتثناًء، لأنه قد يعمل على 

يف  ال�صكر  م�صتويات  انخفا�ش 
الدم، وفق تقرير ن�صره موقع 

"اإك�صرب�ش".

اأداء ع��الج��ني لالأرق  اأن  اأوك�����ض��ف��ورد  اأج��ري��ت يف ج��ام��ع��ة  وج���دت درا���ض��ة ج��دي��دة 
الأم��د، على  اأو طويلة  النوم احل��ادة  اأف�ضل من غريهما يف عالج م�ضكلة �ضعوبة 
اإيزوبيكلون  وهما  بريطانيا،  يف  مرخ�ضني  لي�ضا  العالجني  هذين  اأن  من  الرغم 

.Lemborexant ليمبورك�ضانت  و   ،Eszopiclone
 154 مبراجعة  الباحثون  وق��ام  الطبية،  "لن�ضيت"  جملة  يف  الدرا�ضة  وُن�ضرت 
وغري  مرخ�ضاً  عالجاً   30 و�ضملت  �ضخ�ص،  األ��ف   44 م�ضاركة  ت�ضمنت  جتربة 

مرخ�ص.
و مت تقييم امل�ضاركني يف الدرا�ضة من حيث نوعية نومهم، وتاأثريات التوقف عن 
العالج، ووجود اأي اأحداث �ضلبية، مثل الدوخة والغثيان والتعب وال�ضداع والتخدير 
والنعا�ص. وقالت الروفي�ضورة اأندريا �ضيرياين امل�ضرفة على الدرا�ضة: "ناأمل اأن 
الأن�ضب ملر�ضاهم. من  العالج  الذين يبحثون عن  لالأطباء  يكون حتليلنا مفيداً 
اأن يكون  اأمر هام للغاية، حيث ميكن  ل��الأرق  اإىل عالج فعال  اأن احلاجة  الوا�ضح 
ال�ضحي  والنظام  املنزلية  وحياته  املري�ص  �ضحة  على  مبا�ضرة  غري  ت��اأث��ريات  له 
ا�ضتخدام  بوجوب  تو�ضية  لي�ضت  للعالجات  الدرا�ضة  "هذه  واأ�ضافت:  الأو�ضع". 
الأدوي��ة دائماً كخط اأول لعالج الأرق، لأ�ضباب لي�ص اأقلها اأن بع�ضها قد يكون له 
اآثار جانبية خطرية. ومع ذلك، اأظهر بحثنا اأن بع�ص هذه الأدوية فعالة، ويجب 

ا�ضتخدامها يف العالجات ال�ضريرية، عند احلاجة".

درا�ضة تقّيم فائدة بع�ص 
اأدوية الأرق
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�ش�ؤون حملية
بح�صور 62 خبريًا وفنيًا ميثلون 20 دولة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي ت�ضت�ضيف حما�ضرة 
افرتا�ضية حول التغريات الوراثية يف اإكثار نخيل التمر بتقنيات زراعة الأن�ضجة

اأ�صاد بجدارة املواطنني يف خدمة العمالء والت�صويق واإدارة املخازن

رئي�ص دائرة الإ�ضناد ي�ضهد احتفالت اأبوظبي التقني باليوم العاملي ملهارات ال�ضباب يف اأبوظبي التعاونية

مركز ال�ضيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف ي�ضارك يف فعاليات الن�ضخة الـ 16 من مهرجان ليوا للرطب

•• اأبوظبي-الفجر:

ال��ع��ام��ة جلائزة  الأم����ان����ة  ���َم���ت  َن���ظَّ
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
والب��ت��ك��ار ال���زراع���ي م�����ض��اء  اأم�ص 
 2022 يوليو   18 الثنني  الأول 
حما�ضرة علمية افرتا�ضية بعنوان 
نخيل  اإكثار  يف  الوراثية  التغريات 
الأن�ضجة،  زراع����ة  بتقنيات  ال��ت��م��ر 
عبد  ب��ن  اهلل  عبد  الدكتور  قدمها 
ت��ط��وي��ر نظم  اهلل، م��دي��ر م�����ض��روع 
يف  التمر  لنخيل  م�ضتدامة  اإن��ت��اج 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ص  دول 
من   62 ب���ح�������ض���ور  )اي��������ك��������اردا(، 
واملهتمني  وامل��خ��ت�����ض��ني  اخل������راء 
التمور  واإن����ت����اج  ال��ن��خ��ي��ل  ب���زراع���ة 
ب�����ض��ك��ل ع�����ام، مي��ث��ل��ون 20 دول����ة. 
واأ������ض�����ار ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال���وه���اب 
زاي��د، اأم��ني عام اجلائزة، ب��اأن هذه 
توجيهات  �ضمن  ت��اأت��ي  امل��ح��ا���ض��رة 
م��ع��ايل ال�����ض��ي��خ ن��ه��ي��ان م���ب���ارك اآل 
والتعاي�ص،  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان، 
يف  اجل��ائ��زة،  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص 
املعرفة  بن�ضر  اجلائزة  التزام  اإط��ار 
العلمية املتخ�ض�ضة بزراعة النخيل 

واإنتاج التمور. 
الدكتور  ا�ضتعر�ص  فقد  جهته  من 
عبد اهلل بن عبد اهلل اأ�ضباب حدوث 
ال��ت��غ��ريات ال��وراث��ي��ة ال��ت��ي تنتج يف 
�ضتول النخيل الن�ضيجي وعالقتها 
واملخترات  امل�ضتخدمة  بالتقنيات 

وك���ذل���ك ال��ت��و���ض��ي��ات ال���ت���ي ميكن 
الطفرات  لتفادي حدوث  تقدميها 
الف�ضائل  ���ض��راء  عند  ول��ل��م��زارع��ني 
ال��ن�����ض��ي��ج��ي��ة.  واأ����ض���اف ل��ق��د جرت 
نخيل  ���ض��ج��رة  ت��ت��ك��اث��ر  اأن  ال���ع���ادة 
بطريقة  اإم��ا  النباتات  ككل  التمر 
اأو  "تزاوجي  ال����ب����ذري  ال���ت���ك���اث���ر 
جن�ضي" ويتولد عنه ن�ضل خمتلف 
ال��ن��واة وي�ضمى  اأو يتم عر  وراث��ي��اً 
تزاوجي"  "غري  التكاثر اخل�ضري 
وهذا ينتج ن�ضل متوافق وراثياً مع 
الف�ضائل  طريق  ع��ن  ويتم  الأ���ض��ل 

وه�����و الأك�������رث ا����ض���ت���خ���دام���اً. ومن 
ط��رق الإك��ث��ار اخل�����ض��ري احلديثة 
جن��د زراع����ة الأن�����ض��ج��ة ال��ت��ي تعني 
زراعة خلية اأو ن�ضيج اأو حتى ع�ضو 
نباتي داخل اأوعية زجاجية حتتوي 
وحتت  متوازنة  غذائية  بيئة  على 
بها  بيئية معقمة ومتحكم  ظروف 
من حيث احلرارة والإ�ضاءة وذلك 

من اأجل اإنتاج نبات كامل. 
زراعة  تقنيات  اأن  امل��ح��ا���ض��ر  واأك����د 
حيث  كثرية  مميزات  لها  الأن�ضجة 
على  امل��ت��زاي��دة  للطلبات  ت�ضتجيب 

كبري  ع��دد  تنتج  اأنها  كما  الف�ضائل 
ن��ف�����ص ال�ضنف  ال��ن��ب��ات��ات م���ن  م���ن 
وتعطي  واحدة"  ف�ضيلة  م��ن  "اأو 
فيما  وراثياً  عادة متطابقة  ف�ضائل 
اأنها  ل�����الأم ك��م��ا  ب��ي��ن��ه��ا وم��ط��اب��ق��ة 
خالية من الأمرا�ص وبذلك توفر 
الأقطار  ب��ني  للنقل  قابلة  ف�ضائل 
كما  والآف���ات  لالأمرا�ص  ن�ضر  دون 
اأنها تت�ضف بوجود جمموع جذري 
يرفع من ن�ضبة جناحها يف الب�ضتان 
�ضرعة  ع��ل��ى  وي�����ض��اع��د  امل�����ض��ت��دمي 
اأنها  اأي�ضاً  مميزاتها  وم��ن  النمو.  

جدوى  ذات  ا�ضتثمار  فر�ص  توفر 
اق���ت�������ض���ادي���ة ج����ي����دة. ورغ������م هذه 
املميزات فاإن لتقنيات اإكثار النخيل 
امل�ضاكل  بع�ص  الأن�����ض��ج��ة  ب���زراع���ة 
الت�ضوهات  بع�ص  ظهور  يف  تتمثل 
واملورفولوجية  ال��ف�����ض��ي��ول��وج��ي��ة 
من  التمر  نخيل  يف  تظهر  وال��ت��ي 
هذا  وب��داأ  جن�ضي.  ل  جنيني  اأ�ضل 
بع�ص  يف  يت�ضبب  بالفعل  ال��و���ض��ع 
النخيل  مل��زارع��ي  امل��ال��ي��ة  اخل�ضائر 
التجارية  ل��ل��م��خ��ت��رات  واإح��������راج 

املعنية. 
واأ����ض���ار ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل اأن����ه مت 
خمتلفة  تقنيات  وتطبيق  تطوير 
الف�ضائل  م���ط���اب���ق���ة  ل�����درا������ض�����ة 
الن�ضيجية للنخلة الأم. وت�ضمل هذه 
اله�ضتولوجي،  الفح�ص  التقنيات 
اجلزيئية  والبيولوجيا  والإنزميي 
- تقنيات الب�ضمات الوراثية. ومع 
با�ضتخدام  ال��ت��ح��ق��ق  ي��ب��ق��ى  ذل����ك، 
ال�ضفات املورفولوجية هو الو�ضيلة 

اإذا  ما  للتاأكد  ال�ضتخدام  ال�ضائعة 
زراعة  م��ن  املتاأتية  النباتات  كانت 
النخلة  ل�ضنف  مطابقة  الأن�ضجة 

الأم اأم ل. 
اأ�ضاد  ف��ق��د  امل���ح���ا����ض���رة  خ���ت���ام  ويف 
املحا�ضر بالدور الكبري الذي تقوم 
ال��دول��ي��ة لنخيل  ب��ه ج��ائ��زة خليفة 
دعم  ال��زراع��ي يف  والب��ت��ك��ار  التمر 
النخيل  زراع������ة  ق���ط���اع  وت���ط���وي���ر 
واإنتاج التمور على م�ضتوى العامل، 
من خالل تنظيم املهرجان الدويل 
للتمور الأردنية واملهرجان الدويل 
واملهرجان  ال�������ض���ودان���ي���ة  ل��ل��ت��م��ور 
الدويل للتمور امل�ضرية واملهرجان 
ال�����دويل ل��ل��ت��م��ور امل��وري��ت��ان��ي��ة وما 
وفعاليات،  اأن�����ض��ط��ة  م���ن  راف���ق���ه���ا 
التي �ضاهمت ب�ضكل فاعل يف زيادة 
وارتفاع  العربية  للتمور  ال�ضمعة 
بالإ�ضافة اىل  ال�ضادرات،  يف حجم 
التي  ال��دول��ي��ة  امل���وؤمت���رات  �ضل�ضلة 

تنظمها الأمانة العامة للجائزة.

•• اأبوظبي-الفجر:

الإ�ضناد  دائ��رة  رئي�ص  الكتبي  را�ضد  على  معايل  �ضهد 
�ضعيد  مبارك  الدكتور  و�ضعادة  ابوظبي؛  يف  احلكومي 
ال�ضام�ضي مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
التقني واملهني، احتفالت املركز باليوم العاملي ملهارات 
العالية  املهارات  الك�ضف عن  التي مت خاللها  ال�ضباب، 
التي يتميز بها املواطنني واملواطنات؛ خريجي وطلبة 
ومتكني"  تدريب  "التوطني  التقني  اأبوظبي  برنامج 
اىل  ت�ضل  وظ��ائ��ف  يف  اجلمعية؛  يف  يعملون  وال��ذي��ن 
والبيع،  الت�ضويق،  منها  عديدة  مبجالت  ف��رع؛  مدير 
املخازن،  واإدارة  ال��ع��م��الء  وخ��دم��ة  ال�����ض��ن��دوق،  وام���ني 
العام  امل���زروع���ي الأم����ني  ���ض��ع��ادة غ��ن��ام  وذل���ك بح�ضور 
امل  و���ض��ع��ادة  الإم���ارات���ي���ة،  ال���ك���وادر  تناف�ضية  ملجل�ص 
بالنابة،  الب�ضرية  امل���وارد  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  اجل��اب��ري 
و�ضعادة حممد حاج خوري ع�ضو جمل�ص اإدارة جمعية 
اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ع��اون��ي��ة، وع��ل��ي حم��م��د امل���رزوق���ي رئي�ص 
مهارات الإمارات، ونخبة من امل�ضوؤولني وذلك يف فرع 

اجلمعية مبنطقة ربدان.   
وقد اكد معايل علي را�ضد الكتبي اأن القيادة الر�ضيدة 
ت�ضع م�ضتقبل �ضباب الإمارات يف قمة الأولويات، حيث 
يتم العمل بكل جد ومتيز لتمكني كافة املوؤ�ض�ضات من 
اأداء دورها العايل ل�ضناعة الكفاءات والكوادر الوطنية 
املطلوب يف  التخ�ض�ضات احليوية  املتخ�ض�ضة يف كافة 
�ضوق العمل بالدولة، وذلك خالل جولة ملعالية تفقد 

اأق�ضام جنح  املواطنني واملواطنات يف عدة  اأداء  خاللها 
على  منهم  املطلوبة  ال��واج��ب��ات  اأداء  يف  ال��وط��ن  �ضباب 
اأكمل وجه، موؤكداً على اأن اإجنازات "اأبوظبي التقني" 

ي�ضهد لها اجلميع.
قائال" لقد جنح  الكتبي  را���ض��د  علي  م��ع��ايل  وا���ض��اف 
واملهني،  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
�ضناعة  يف  ال���رائ���دة  بنجاحاته  اجل��م��ي��ع؛  م��ف��اج��اأة  يف 
وتخريخ نخبة متميزة ورائعة من الكفاءات الوطنية؛ 
وهي  ؛  ومتكني"،  ت���دري���ب  "التوطني  ب��رن��ام��ج  ع���ر 
لها  و�ضهد  اجلميع  �ضاهدها  ال��ت��ي  الوطنية  ال��ك��وادر 
على قدراتها الفائقة يف خمتلف القطاعات باجلمعية، 
يف"ابوظبي  العليا  الدارة  جلهود  تقديره  عن  معربا 
ال�ضام�ضي؛  مبارك  الدكتور  �ضعادة  يف  التقني" ممثلة 
توجيهات  وتطبيق  حتقيق  يف  مت��ي��زه  ي��وا���ض��ل  ال���ذي 
القيادة الر�ضيدة؛ ل�ضناعة املخرجات الوطنية القادرة 
على تلبية متطلبات �ضوق العمل نحو م�ضتقبل اإماراتي 

واعد. 
الإ���ض��ن��اد احلكومي؛  دائ���رة  رئي�ص  م��ع��ايل  ح��ر���ص  كما 
على التحاور مع �ضباب وفتيات الوطن معربا عن فخر 
يثبتون  الذين  باأبنائها  و�ضعبا  قيادة  الإم���ارات؛  دول��ة 
ج��دارت��ه��م ك��ل ي���وم ويف ك��ل امل���ج���الت، م��وؤك��دا حر�ص 
القيادة الر�ضيدة على دعمهم وم�ضاندتهم دائما ويف كل 

قطاعات العمل والإنتاج.
مدير  ال�ضام�ضي  �ضعيد  مبارك  الدكتور  �ضعادة  وق��ال 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  عام مركز 

ملهارات  العاملي  باليوم  التقني"  "اأبوظبي  احتفاء  اأن 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  اإط�����ار  ت���اأت���ي يف  ال�����ض��ب��اب؛ 
تدريب  يف  ال��دول��ة  ج��ه��ود  تر�ضيخ  ب�����ض��رورة  الر�ضيدة 
ومتكني �ضباب المارات، مبا يك�ضبهم املهارات النوعية 
خمتلف  يف  امل��ه��ام  ك��اف��ة  اأداء  م��ن  لتمكينهم  ال��الزم��ة 
مبا  ب��ج��دارة،  العمل  �ضوق  يف  املطروحة  التخ�ض�ضات 
القطاع  يف  والعمل  للتوظيف  جديدة  فر�ص  مينحهم 
اخل��ا���ص، وه���و الأم����ر ال���ذي ي��ت��واف��ق ك��ذل��ك م��ع قرار 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 2014 باأن يكون 
اأجل  ال�ضباب، من  15 يوليو؛ يوًما عاملًيا ملهارات  يوم 
ال�ضباب  لتدريب  ال�ضرتاتيجية  الأهمية  على  التاأكيد 
احل�ضول  و  للتوظيف  ال��الزم��ة  امل���ه���ارات  واإك�����ض��اب��ه��م 
على الفر�ص املنا�ضبة للعمل، ف�ضال عن متكينهم من 
ريادة الأعمال، و توفري فر�ص امل�ضاركة والتحاور  بني 
ال�ضباب، وم�ضوؤويل موؤ�ض�ضات التعليم والتدريب التقني 
وال�ضركاء  ال�ضيا�ضات  و�ضانعي  وامل��ن��ظ��م��ات  وامل��ه��ن��ي، 
املتحدة ووكالتها،  الإ�ضرتاتيجيني، حيث تقوم الأمم 
تلك  ملواجهة  رائ��دة  بجهود  يون�ضكو-يونيفوك،  مثل 
التحديات، وتنمية مهارات ال�ضباب باعتبارها الأ�ضا�ص 

الرا�ضخ لتقدم الأمم وال�ضعوب.
واأ�ضاد ال�ضام�ضي بهذه النخبة من �ضباب وفتيات الوطن، 
الذين اإ�ضتعر�ضوا خالل الإحتفالت؛ قدراتهم العالية 
يف الأداء الوظيفي، مبا يوؤكد امتالكهم قدرات متميزة 
التخ�ض�ضات،  مبختلف  الوظائف  يف  للرتقي  توؤهلهم 
ال��ه��ام، م��ع��رب��اً عن  ال��ق��ط��اع  ال��ت��ي تلبي متطلبات ه��ذا 

تقديره للدور الوطني الذي تقوم به جمعية اأبوظبي 
التعاونية، وموؤ�ض�ضة ماجد الفطيم للتجزئة"كارفور" 
تطوير  م��ن  ومتكينهم  امل��واط��ن��ني  وتعيني  ت��دري��ب  يف 
الذات وفق برامج علمية وعملية متميزة ومبا يحقق 

ال�ضالح العام للوطن واملواطنني.
وق����ال ���ض��ع��ادة غ��ن��ام امل���زروع���ي الأم�����ني ال���ع���ام ملجل�ص 
تناف�ضية الكوادر الإماراتية، اأن "اأبوظبي التقني" جنح 
الذين  الوطن؛  �ضباب وفتيات  اإ�ضتقطاب نخبة من  يف 
حيوية  قطاعات  يف  وموظفون  م��دراء  حاليا  يعملون 
وهذا  التعاونية؛  اأبوظبي  وجمعية  كارفور  يف  وهامة 
كلنا  ي�ضعرنا  كما  الم����ارات،  بابناء  للفخر  يبعث  ام��ر 
بال�ضعادة والثقة يف اأن امل�ضتقبل ي�ضنعه �ضباب وفتيات 
�ضعادة  اأ���ض��اد  وب����دوره  واإقتدار".  متكن  بكل  ال��وط��ن. 
جمعية  اإدارة  جمل�ص  ع�ضو  اخل����وري  ح��اج��ي  حم��م��د 
وفتيات  ل�ضباب  العالية  باملهارات  التعاونية،  اأبوظبي 
الدائم  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  تطلع  م��وؤك��داً  ال��وط��ن، 
والت��دري����ب  للت��ع��لي����م  اأب��وظ��ب����ي  م��رك������ز  مع  للتعاون 
العليا للوطن  الت��ق��ن����ي وامله��ن����ي، مبا يحقق امل�ضلحة 
وامل��واط��ن، مب��ا ي��رثي خ��رات اأب��ن��اء الإم����ارات وير�ضخ 
اأن  وق��ال  بالدولة.  اخلا�ص  القطاع  لتوطني  قدراتهم 
اإحتفالت املركز باليوم العاملي ملهارات ال�ضباب، حتمل 
العمل على  ب�����ض��رورة  امل��واط��ن��ني  لكافة  ه��ام��ة  ر���ض��ال��ة 
تطوير الذات وتنمية املهارات  مبا ميكن اجلميع من 
القطاع  توطني  و�ضرورة  العمل  �ضوق  تلبية متطلبات 

اخلا�ص باعتباره من ركائز قوة اقت�ضاد الدولة.

ي�ضارك مركز ال�ضيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف 
يف فعاليات الن�ضخة ال� 16 من مهرجان ليوا للرطب، 
والذي يقام حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد 
ديوان  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  اآل 
والرامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  وتنظمه  الرئا�ضة، 
الثقافية والرتاثية – اأبو ظبي، يف الفرتة من 16 – 

الظفرة. منطقة  يف  ليوا  مبدينة  اجلاري  يوليو   24
الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  من  بتوجيهات  امل�ضاركة  وتاأتي 
عر  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بنت  �ضما  د.  ال�ضيخة 
برنامج "�ضما حممد للتثقيف البيئي" وذلك يف اإطار 
البيئية  الثقافة  وتر�ضيخ  خلق  يف  دوم��ا  �ضموها  �ضعي 
ل����دى ج��م��ي��ع ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى البيئة 

ومكوناتها .
اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  بنت  �ضما  د.  ال�ضيخة  واأ���ض��اف��ت 
يزهر  نبات  جم��رد  لي�ص  النخيل  "اأن  بقولها:  نهيان 
اأ�ضيل م��ن تراثنا  ب��ل ه��و ج��زء  يف �ضحراء الإم����ارات؛ 
اأوق��ات ال�ضدة، و كان عونا لنا، ويف اأوقات  عا�ضرناه يف 
رطبا  ثماره  تثمر  عندما  نعي�ضها  فرحة  ك��ان  ال��رخ��اء 
الرتاثي،  تكويننا  النخيل جزء من  ف��اإن  لذلك  طيبا؛ 
كما اأنه من النباتات الداعمة لال�ضتدامة البيئية ، واأن 

التمر واحد من اأف�ضل الأغذية لالإن�ضان"
املجتمع  توعية  ���ض��رورة  على  �ضما  د.  ال�ضيخة  واأك���دت 
يف  الكبري  دوره��ا  حيث  من  للنخيل  البيئية  باملميزات 

الرتبة  م�ضكلة  ومواجهة  الت�ضحر،  م�ضكلة  مواجهة 
الحتبا�ص  م��واج��ه��ة  يف  النخيل  واأه��م��ي��ة  امل��ت��ده��ورة، 
ت�ضتخدم  ال��ت��ي  النخيل  خم��ل��ف��ات  وف��ائ��دة  احل�����راري، 
ك�����ض��م��اد ل��ل��رتب��ة ال��زراع��ي��ة اإ���ض��اف��ة اإىل اأه��م��ي��ة �ضعف 
ك��ذل��ك جتفيف متور  ل��ل��ه��واء،  اجل��ي��د  امل��ن��ق��ي  النخيل 
على  تاأثري  من  لها  وم��ا  ال�ضم�ضية،  بالطاقة  النخيل 
متور  �ضكريات  واأهمية  والغذائية،  ال�ضحية  الناحية 

النخيل التي متت�ص ثاين اأك�ضيد الكربون.
 و�ضرحت الأ�ضتاذة فاطمة الهرمودي امل�ضت�ضار واملن�ضق 
للجنة البيئة واملناخ يف برنامج )�ضما حممد للتثقيف 
النخيل  ب��اأن  البيئية؛  التوعية  يف  وخمت�ضة  البيئي( 
البيئية، ويعد  الإجهادات  التكيف مع  لديه قدرة على 
من الأ�ضجار النظيفة، والتي تعزز نظافة املكان وتعمل 

على تقليل تاأثري اجلزر احلرارية يف املدينة. 
ه����ذا واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن جل��ن��ة ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ن���اخ مت 
ت�ضكيلها يف يناير 2022 �ضمن برامج املركز البيئية 
وال��داع��م��ة ل���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة لأجل 
البيئي،  الوعي  جم��ال  يف  والتطور  النجاح  من  املزيد 
وا�ضتعدادا للم�ضاركة يف موؤمتر البيئة لعام 2023، يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة والذي يعد اأكر موؤمتر 
مكافحة  واحلكومات يف  ال��دول  يعزز من جهود  عاملي 

التغريات املناخية، واحلفاظ على بيئة م�ضتدامة
وتتاألف اللجنة من ممثلي هيئات وموؤ�ض�ضات هامة يف 

الدولة 
اأبو  البيئة  هيئة   - والبيئة   املناخي  التغري  وزارة   "
بال�ضارقة  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة   - ظبي 

اأب���وظ���ب���ي لإدارة  م���رك���ز  و  ل��ل��ت��وزي��ع  ال���ع���ني  ���ض��رك��ة   -
جمال  يف  املهتمني  من  وغريهم  – تدوير-  النفايات 

البيئة واملناخ"

جامعة الإمارات حت�ضل على العتماد 
املوؤ�ض�ضي للجامعات ملدة 10 �ضنوات

•• العني - الفجر

هناأ معايل زكي اأنور ن�ضيبة، امل�ضت�ضار الثقايف ل�ضاحب ال�ضمو رئي�ص الدولة- 
الأكادميية  الهيئتني  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جلامعة  الأعلى  الرئي�ص 
والإدارية مبنا�ضبة اإعادة جلنة الكليات واجلامعات )WSCUC( التابعة 
العربية  الإم���ارات  جلامعة  ال��دويل  اعتمادها  تاأكيد   )WASC( لكلية 

املتحدة ملدة 10 �ضنوات.
جمتمع  لأ�ضكر  الفر�ضة  ه��ذه  "اأغتنم  للجامعة:  الأع��ل��ى  الرئي�ص  وق��ال 
اجلامعة باأكمله على تعاونه خالل عملية العتماد. واأقّدم امتناين العميق 

جلميع من �ضاهم يف ح�ضول اجلامعة 
ي��وؤك��د على  ال��ذي  على ه��ذا العتماد 

ريادة اجلامعة".
الكبرية  اجل��ه��ود  ن�ضيبة  زك��ي  وث��ّم��ن 
التوجيهية  اللجنة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
لالعتماد يف جامعة الإم��ارات، والتي 
تقرير  ب��ق��وة يف  ب��ه��ا  ال���ض��ت�����ض��ه��اد  مّت 
)WSCUC( الذي اأ�ضاد بالقيادة 
رفيعة  العليا  والأك��ادمي��ي��ة  الإداري����ة 
امل�ضتوى يف جامعة الإمارات العربية 
امل�ضتقبلية  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  امل���ت���ح���دة، 
الرا�ضخة، ونهجها التعليمي املُتكامل 
الذي تتبّناه على نطاق وا�ضع لتقييم 
نتائج التعّلم املدعوم باأنظمة البيانات 
ال�ضاملة يف اجلامعة، ويوؤدي بالتايل 

اإىل التح�ضني املُ�ضتمر للرامج الأكادميية.
اأ�ضادت )WSCUC( بتطوير جامعة الإمارات للهياكل  "كما  واأ�ضاف: 
امل�ضتقبلي،  ال�ضرتاتيجي  التخطيط  متكني  يف  ُت�ضهم  ال��ت��ي  وال��وظ��ائ��ف 
واأدوات النمذجة املالية ال�ضاملة طويلة املدى والأدوات التحليلية. اإ�ضافة 
اإىل ت�ضليطها ال�ضوء على فعالية ا�ضتجابة جامعة الإمارات لوباء كوفيد-

البديلة". والتعّلم  التدري�ص  تقنيات  توفري  ذلك  يف  مبا   ،19
واختتم الرئي�ص الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة حديثه بالقول: 
"ُي�ضعدنا باأن هذا العتماد يو�ضح القيمة املُ�ضافة اإىل موؤ�ض�ضتنا التعليمية. 
ولدينا اإميان كامل برغبة جمتمع جامعة الإمارات وقدرته على ال�ضتجابة 
الأدّلة  ب��اأن  العتبار  يف  ناأخذ  اأن  يجب  كما  املُ�ضتمر.  والتطّور  للتح�ضني 
املُقّدمة من هذه النتيجة تو�ضح جلياً باأن جامعة الإمارات العربية املتحدة 
وهذا  لتجاوزها.  با�ضتمرار  ت�ضعى  ب��ل  الع��ت��م��اد،  مبعايري  فقط  تلتزم  ل 
ي�ضمن للجميع باأننا ُنقّدم بيئة تعليمية مُتّكن من التمّيز التعليمي، وُتعّزز 

اإنتاجية البحث وت�ضمن الفعالية الت�ضغيلية".

قافلة ال�ضيف اأعمال فنية وور�ص تعليمية 
مب�ضاركة 103 طالب وطالبات من ذوي الإعاقة

انطلقت فعاليات الدورة 30 من املركز ال�ضيفي الذي تنظمه مدينة ال�ضارقة 
للخدمات الإن�ضانية حتت �ضعار )قافلة ال�ضيف( حتى الرابع من اأغ�ضط�ص 
الإعاقات  م��ن  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  وط��ال��ب��ات  103 ط��الب  ال��ق��ادم مب�ضاركة 
الذهنية، وا�ضطراب طيف التوحد، والإعاقة ال�ضمعية، والعاقات ال�ضديدة 
واملتعددة، واإخوانهم واأ�ضدقائهم من غري املعاقني. ي�ضارك يف املركز الفرع 

الرئي�ضي للمدينة وفرع املدينة يف خورفكان والذيد. 
 ي��ه��دف امل��رك��ز اإىل ت��وف��ري امل��ن��اخ الإي��ج��اب��ي ل��ل��ط��الب م��ن خ���الل دجمهم 
والتعريف بقدراتهم واإتاحة الفر�ص العادلة اأمامهم لإثبات اأن اإعاقتهم مل 
الإعاقة  ذوي  من  الأ�ضخا�ص  ثقة  ولزيادة  وم�ضاركتهم،  عطائهم  دون  حتل 
الفراغ مبا هو مفيد  اأوق��ات  العمل لال�ضتفادة من  باأنف�ضهم وتكري�ص فكرة 
ون��اف��ع ل��ه��م.   م��ن اأه���داف امل��رك��ز اأي�����ض��اً ا�ضتثمار اأوق���ات ف��راغ ال��ط��الب من 
ذوي الإعاقة مبا يتنا�ضب مع ميولهم وحاجاتهم ويهدف اأي�ضا ل�ضتقطاب 
املتطوعني وحتفيزهم على العمل مع فئة ذوي العاقة بالإ�ضافة اىل متكني 

املنا�ضرين الذاتيني وذلك بفتح املجال لهم يف اإقامة الور�ص والفعاليات.
 قالت الأ�ضتاذة ميمونة ح�ضني امل�ضرف على املركز ال�ضيفي اأن من اأهم اأهداف 
ذوي  الطلبة من  الجتماعي بني  والتاآلف  الدمج  العام حتقيق  لهذا  املركز 
اخلدمات  كافة  وتقدمي  اجلماعية،  الأن�ضطة  خالل  من  واأقرانهم  الإعاقة 
والأهم  للم�ضاركني  الهادفة  والأخالقية  والتعليمية  والإر�ضادية  الرتفيهية 
خالل  من  ال��روت��ني  وك�ضر  والت�ضلية  باملرح  مفعمة  اأوق���ات  منحهم  ذل��ك  يف 
خمتلف  يف  ومهاراتهم  قدراتهم  تنمية  على  ت�ضاعد  التي  املنوعة  الأن�ضطة 
املجالت.   ت�ضهد )قافلة ال�ضيف( تعاوناً مثمراً مع متاحف ال�ضارقة ومعهد 
ال�ضارقة للرتاث وموؤ�ض�ضة فن وموؤ�ض�ضة ال�ضارقة للفنون وجمعية النه�ضة 
الن�ضائية، وهيئة المناء ال�ضياحي والتجاري حيث عملت على رعاية عدد من 

الأن�ضطة والرحالت الرتفيهية للم�ضتفيدين من املركز ال�ضيفي.
 قدم معهد ال�ضارقة للرتاث يف اأجواء تراثية ور�ضة �ضناعة الدمى التقليدية 
الألعاب  ور���ض��ة  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ت��راث��ي��ة  ا���ض��ك��ال  لتكوين  اجلب�ضيات  وور���ض��ة 
الرتاثية يف افتتاحية املركز ال�ضيفي. �ضتقدم موؤ�ض�ضة ال�ضارقة للفنون ور�ضة 
الطباعة باأ�ضكال ال�ضجر وور�ضة ت�ضكيل املج�ضم خالل فرتة املركز ال�ضيفي. 
كما �ضتعمل موؤ�ض�ضة فن على تقدمي ور�ص تهتم مبو�ضوع "اأ�ضبوع البتكار" 
فيديوهات  تنفيذ  يف  اللكرتونية  الأج��ه��زة  تطبيقات  ا�ضتخدام  خ��الل  من 
وال��ت��ج��اري رحلتني  ال�ضياحي  الإمن���اء  واب��ت��ك��اري��ة.   تنظم هيئة  اح��رتاف��ي��ة 
�ضيكون  كما  املاطرة  الغرفة  واإىل  ال�ضارقة  يف  املائي  املربى  اإىل  ترفيهيتني 
تتنا�ضب  ال��ت��ي  املتنوعة  والتعليمية  الرتفيهية  ال��رح��الت  م��ن  ع��دد  ه��ن��اك 
والفنية  التعليمية  ال��ور���ص  اىل  بالإ�ضافة  الإع��اق��ة  ذوي  من  املنت�ضبني  مع 
والريا�ضية املختلفة.  واأكدت الأ�ضتاذة ميمونة ح�ضني اأن املركز ينظم العديد 
من الور�ص القيمة واملتنوعة التي تهدف اىل اإك�ضاب الأطفال مهارات متعددة 
كالور�ص الفنية واليدوية. و�ضرحت اأن الرامج والأن�ضطة يف هذا العام تركز 

على موا�ضيع خمتلفة منها الرتاث، والبتكار، وال�ضحة، والثقافة.
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"كوفيد-19"  جلائحة  النطاق  وا�صع  النت�صار  رغ��م 
من  كبريا  عددا  هناك  اأن  اإل  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 
على  بالعدوى  ي�صابوا  مل  اأنهم  ي��ّدع��ون  الأ�صخا�ش 
الإطالق.ويف عدد من التجارب مع الفريو�ش، فاإنه حتى 
كورونا،  بفريو�ش  ما  اأ�صرة  اأف��راد  اأح��د  ي�صاب  عندما 
هناك  فاإن  العدوى،  اإىل  املنزل  يف  الآخرون  ويتعر�ش 

من يكون حمظوظا ويتمكن من جتنب الإ�صابة متاما.

ملاذا يحدث ذلك؟
قدم اخلراء، مبن فيهم ريت�ضارد �ضتانتون، اأ�ضتاذ 
علم الفريو�ضات يف كلية الطب بجامعة كارديف، 

بع�ص التف�ضريات.

الوراثة علم   .1
تختلف املناعة من �ضخ�ص اإىل اآخر جزئيا ب�ضبب 

تركيبته اجلينية.
لديهم  "النا�ص  �ضتانتون:  الروفي�ضور  وي��ق��ول 
اخ��ت��الف��ات يف م���دى ج���ودة ن��ظ��ام امل��ن��اع��ة لديهم 
ب�ضبب وجود جينات خمتلفة. اأجهزة املناعة لدى 

بع�ص النا�ص اأف�ضل يف حماربة الفريو�ص".
واأظهر عدد من الدرا�ضات روابط بني علم الوراثة 

واملناعة خالل اأزمة "كوفيد19-".
على �ضبيل املثال، اأ�ضار باحثون يف جامعة اأك�ضفورد 
اإىل وجود جزء كبري من احلم�ص النووي ي�ضاعف 
من خطر الوفاة ب�"كوفيد19-"، ومن املرجح اأن 

يحمله الأ�ضخا�ص من اأ�ضول جنوب اآ�ضيا.
اإمريال  ب��اح��ث��ون م���ن  اأع���ده���ا  ووج�����دت درا����ض���ة 
املناعة  اأجهزة  بني  الختالفات  اأن  لندن  كوليدج 
لدى النا�ص "حتدث فرقا على الأقل فيما اإذا كنت 

�ضت�ضاب باأعرا�ص املر�ص اأم ل".
الدم  كريات  م�ضت�ضد  جينات  على  البحث  ويركز 
البي�ضاء الب�ضرية املختلفة )HLA(، مع بع�ص 
الب�ضرية  البي�ضاء  ال���دم  ك��ري��ات  م�ضت�ضد  اأن����واع 
الإ�ضابة  خ��ط��ر  ان��خ��ف��ا���ص  اأو  ب��ارت��ف��اع  امل��رت��ب��ط��ة 

مبر�ص كوفيد امل�ضحوب باأعرا�ص.
جامعة  يف  املناعة  علم  اأ�ضتاذ  األتمان،  داين  وق��ال 
يف  تتحكم  ال��ت��ي  الرئي�ضية  "اجلينات  اإم���ري���ال: 
ال�ضتجابة املناعية لديك ت�ضمى جينات م�ضت�ضد 
على   .)HLA( الب�ضرية  البي�ضاء  ال��دم  كريات 
ل��دي��ه��م اجلني  ال��ذي��ن  امل��ث��ال، الأ���ض��خ��ا���ص  �ضبيل 
عر�ضة  اأكرث  هم   HLA-DRB1 * 1302

لالإ�ضابة باأعرا�ص العدوى".
وافرت�ص فريق اآخر اأن الأ�ضخا�ص الذين يتمتعون 

مبظهر جيد يتمتعون مبناعة اأف�ضل، وبالتايل هم 
اأقل عر�ضة لالإ�ضابة ب�"كوفيد19-" حتى الآن.

ال�صابقة الإ�صابات   .2
املناعة املبنية من عدوى �ضابقة لي�ضت �ضيئا ميكن 
قيا�ضه. ولكن قد يكون هذا هو ال�ضبب يف اأن ذلك 
ال�ضخ�ص الذي تعرفه ما زال يتجنب نوبة مر�ص 

كوفيد.
اأن  املحتمل  "من  �ضتانتون:  الروفي�ضور  و���ض��رح 
العدوى ال�ضابقة ببع�ص فريو�ضات الرد ال�ضائعة 
للتعامل  كافية  "ذاكرة" مناعية  ترتك  اأن  ميكن 

مع كوفيد ب�ضكل اأف�ضل".
التداخل بني  اإىل وجود بع�ص  الدرا�ضات  واأ�ضارت 
احلماية من نزلت الرد واحلماية من "كوفيد-

."19
وقد ي�ضري ذلك اإىل اأنه حتى اإذا تعر�ص �ضخ�ص ما 
ل�"كوفيد19-"، والتقطه، فاإن جهاز املناعة لديه 

يقوم باإيقافه قبل اأن يت�ضبب يف ظهور اأعرا�ص.
ووج���د ب��اح��ث��ون م��ن اإم���ري���ال ك��ول��ي��دج ل��ن��دن اأن 
الدم  خاليا  يعززان  ال�ضائعني  والعط�ص  ال�ضعال 
التائية،  اخل��الي��ا  ت�ضمى  التي  احليوية  البي�ضاء 
وال����ت����ي مي��ك��ن��ه��ا ال���ت���ع���رف ع���ل���ى جم���م���وع���ة من 

الفريو�ضات.

املتغريات  .3
لقد راأينا عددا من متغريات "كوفيد19-" على 
و"دلتا"  "األفا"  بينها  املا�ضيني،  ال��ع��ام��ني  م���دار 
ل  امل���ث���ال  ���ض��ب��ي��ل  ع��ل��ى  و"بيتا"،  و"اأوميكرون" 

احل�ضر.
وتتمتع بع�ص ال�ضاللت مبزايا بيولوجية جتعلها 
املنوال،  نف�ص  وع��ل��ى  الن��ت�����ض��ار،  يف  �ضهولة  اأك���رث 
ال��ت��ق��اط بع�ص  امل��زاي��ا �ضبب ع��دم  ق��د تف�ضر ه��ذه 

الأ�ضخا�ص الذين تعي�ص معهم العدوى.
عدوى  اأن  املثال،  �ضبيل  على  الدرا�ضات،  واأظهرت 
"اأوميكرون" توفر بع�ص املناعة �ضد "دلتا"، ومن 

املحتمل اأي�ضا اأن تقنيات املراقبة احلالية قد قللت 
املزيد  ب�ضكل كبري من ع��دد احل��الت، حيث يقوم 
من الأ�ضخا�ص باإجراء اختبارات "كوفيد19-" يف 

املنزل ول يبلغون عن النتائج.
�ضتانتون:  ال���روف���ي�������ض���ور  ي���ق���ول  امل���ق���اب���ل،  ويف 
ولذا  دلتا  من  لالنتقال  قابلية  اأكرث  "اأوميكرون 
اإذا  اأك��رث عر�ضة لالإ�ضابة  اأف��راد الأ���ض��رة  اأن  ن��رى 

كان اأحدهم م�ضابا باأوميكرون مقارنة بدلتا".
 Omicron احل���ال���ي���ة،  ال�����ض��ائ��دة  وال�����ض��الل��ة 
ما  عالية،  ثانوي  لديها معدلت هجوم   ،BA.2
اأكرث من املتغريات ال�ضابقة  اأنه من املرجح  يعني 

اأن تقفز من �ضخ�ص لآخر.

فر�صة  .4
ق���ال ال��روف��ي�����ض��ور ���ض��ت��ان��ت��ون: "قد ت��ك��ون جمرد 
يحملها  التي  الفريو�ص  كمية  على  بناء  �ضدفة، 
امل�����ض��اب يف ف��م��ه، وم���دى ت��ف��اع��ل الآخ���ري���ن معها 

)ومدى قربها(".
وم���ن ال�����ض��ع��ب ت�����ض��دي��ق اأن���ه ب��ع��د ع��ام��ني، حالف 
"كوفيد19-"،  جت��ن��ب  ع��ل��ى  احل���ظ  م��ا  �ضخ�ص 
التي �ضتلعب  العوامل  ذل��ك، هناك ع��دد من  وم��ع 
املثال،  دورا هاما يف هذه الحتمالت. على �ضبيل 
املنزل  من  العمل  على  القادر  ال�ضخ�ص  يكون  قد 
الإنرتنت  عر  بالت�ضوق  ويقوم  مبفرده  ويعي�ص 

اأقل عر�ضة لالإ�ضابة ب�"كوفيد19-".
يف حني اأن عامل اخلط الأمامي، كما هو احلال يف 
متجر اأو دار رعاية اأو م�ضت�ضفى، اأو �ضخ�ص يعي�ص 

مع اآخرين، يكون اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة به.

اللقاحات عن  الناجتة  احلماية   .5
ح�ضلت الغالبية العظمى من النا�ص على لقاحات 
"كوفيد19-" )اإما جرعتني، اأو ثالثة، اأو اأربعة(. 
اإىل  �ضخ�ص  املناعة من  تغيري  اإىل  ذلك  و�ضيوؤدي 
ل�كوفيد19-"  امل�ضادة  الأج�ضام  تكون  اآخر، حيث 
من  اأ�ضابيع  ثالثة  نحو  بعد  م�ضتوياتها  اأعلى  يف 

خالل  ال�ضعف  يف  وتبداأ  اجلرعة،  على  احل�ضول 
احل�ضول  ُيتوقع  ال�ضبب  ولهذا  التالية،  الأ�ضهر 

على لقاحات معززة �ضنويا.
اأن���درو ف��ري��دم��ان، الأك��ادمي��ي يف الأمرا�ص  وق��ال 
 CNBC ل�ضبكة  ك���اردي���ف،  ج��ام��ع��ة  يف  امل��ع��دي��ة 
ي�ضابون  ال��ن��ا���ص  بع�ص  جتعل  ال��ت��ي  الأ���ض��ب��اب  اإن 
"على  تتعلق  ل،  الآخ��ر  ب�"كوفيد19-" والبع�ص 
العدوى  اأو  ال��ت��ط��ع��ي��م  م���ن  ب��احل�����ض��ان��ة  الأرج������ح 

ال�ضابقة اأو كليهما".
الأ�ضخا�ص  م���ن  ال���ع���دي���د  اأن  "نعلم  واأ�����ض����اف: 
الغالب(  يف  )خفيفة  اأوميكرون  بعدوى  م�ضابون 
ال��ك��ام��ل، مب��ا يف ذلك  تلقيحهم  م��ن  ال��رغ��م  على 
ي����زال التطعيم  امل���ع���ززة. وم���ع ذل����ك، ل  اجل��رع��ة 
يقلل من فر�ضة التقاط اأوميكرون وال�ضتجابات 
تختلف من �ضخ�ص لآخر. لذلك ي�ضاب به بع�ص 
النا�ص والبع�ص الآخر ل ي�ضاب به على الرغم من 

التعر�ص الكبري للغاية".

بالفعل به  اأ�صيب   .6
اأن����ه رغم  ��دم ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن��ا���ص م��ن حقيقة  ���ضُ
اعتقادهم بعدم اإ�ضابتهم ب�"كوفيد19-" غالبا ما 
ي�ضتنتجون اأنهم اأ�ضيبوا به، لكن مل تظهر عليهم 

اأي اأعرا�ص.
ول يبدو اأن ما يقارب من ثلث امل�ضابني بالفريو�ص 

تظهر عليهم عالمات التنبيه.
"الذين ل  اأولئك  وي�ضاعد الختبار على اكت�ضاف 

تظهر عليهم اأعرا�ص".
ومع ذلك، هناك اأي�ضا فكرة اأن الأ�ضخا�ص لديهم 
حمولت فريو�ضية خمتلفة، ما ي�ضاهم يف مقدار 

الفريو�ضات التي يطلقونها.
وي���ب���دو اأن����ه يف الأ���ض��خ��ا���ص ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 
يتكاثر  مل  حيث  الفريو�ضية،  الأح��م��ال  انخفا�ص 
اأج�ضامهم، بحيث يكون  الفريو�ص ب�ضكل كبري يف 
ال��ف��ريو���ص، ميكن  م��ن جزيئات  اأق���ل  ع��دد  لديهم 
املت�ضل�ضل  البوليمرياز  اختبارات تفاعل  اأن تعطي 

نتيجة �ضلبية خاطئة.
عر�ضة  اأك��رث  تطعيمهم  وق��ع  الذين  والأ�ضخا�ص 
واأعرا�ص  منخف�ضة  فريو�ضية  باأحمال  لالإ�ضابة 

اأكرث اعتدال اإذا اأ�ضيبوا باملر�ص.
اأبدا"  ك��وف��ي��د  "ل  ي�����ض��م��ى مب��ج��م��وع��ة  وح���ّف���ز م���ا 
العلماء على اإجراء البحوث. ويبحث املتخ�ض�ضون 
العامل عن  اأن��ح��اء  املعدية يف جميع  الأم��را���ص  يف 
���ض��ب��ب ح��م��اي��ة اأج�����ض��ام ب��ع�����ص الأ���ض��خ��ا���ص ب�ضكل 

طبيعي.
وقالت الدكتورة ريا كوندو، املوؤلف الأول للدرا�ضة 

SARS- الإمراطورية، اإن "التعر�ص لفريو�ص
ونحن  الإ�ضابة،  اإىل  دائما  ي��وؤدي  ل   CoV-2

حري�ضون على فهم ال�ضبب".
اأنه  اأي�ضا من  ومع ذل��ك، ح��ذرت الدكتورة كوندو 
ل ينبغي لأحد العتماد على فكرة اأنهم يتمتعون 
مبناعة فائقة �ضد "كوفيد19-"، اإذا مل يح�ضلوا 
اأف�ضل  ف��اإن  ذل��ك،  "بدل من  بعد.واأ�ضارت:  عليها 
هي  كوفيد19-  م���ن  ن��ف�����ض��ك  حل��م��اي��ة  ط��ري��ق��ة 
التطعيم الكامل، مبا يف ذلك احل�ضول على جرعة 

معززة".

اأف�صل طريقة حلماية نف�صك هي التطعيم الكامل

الأ�ضباب ال�ضتة لإ�ضابة البع�ص بـ"كوفيد- 19" وجتنب اآخرين املر�ص على الإطالق

النظام الغذائي عايل الدهون طويل الأمد 
يو�ضع حميط اخل�ضر ويقل�ص الدماغ

اأكرث  ت��ع��اين م��ن �ضعف يف الوظيفة الإدراك���ي���ة  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ران  وك��ان��ت 
عر�ضة لزيادة الوزن ب�ضبب �ضعف التمثيل الغذائي الناجم عن تغريات 

الدماغ.
ون�ضر باحثون من اأ�ضرتاليا وال�ضني نتائجهم يف جملة اأمرا�ص الدماغ 

الأي�ضية.
يف  احليوية  والكيمياء  الأع�����ض��اب  عاملة  بوبروف�ضكايا،  لري�ضا  وت��ق��ول 
املتزايدة  املجموعة  اإىل  ي�ضاف  البحث  اإن  اأ���ض��رتال��ي��ا،  ج��ن��وب  جامعة 
ومر�ص  ال�ضكري  ومر�ص  املزمنة  ال�ضمنة  بني  تربط  التي  الأدل��ة  من 
بحلول  حالة  مليون   100 اإىل  ت�ضل  اأن  املتوقع  من  والتي  األزهامير، 

عام 2050.
وتقول الروفي�ضورة بوبروف�ضكايا: "ال�ضمنة ومر�ص ال�ضكري ي�ضعفان 
النف�ضية  ال�ضطرابات  تفاقم  اإىل  وي��وؤدي��ان  امل��رك��زي،  الع�ضبي  اجلهاز 

والتدهور املعريف. وقد اأظهرنا ذلك يف درا�ضتنا على الفئران".
غذائي  لنظام  ع�ضوائي  ب�ضكل  الفئران  تخ�ضي�ص  وق��ع  ال��درا���ض��ة،  ويف 

بدءا من عمر  اأ�ضبوعا،   30 ملدة  الدهون  اأو نظام غذائي عايل  قيا�ضي 
وم�ضتويات  اجل�ضم  ووزن  الطعام  تناول  مراقبة  اأ�ضابيع.ومتت  ثمانية 
اجللوكوز  حتمل  اختبارات  جانب  اإىل  خمتلفة،  ف��رتات  على  اجللوكوز 
والإن�����ض��ول��ني واخل��ل��ل الإدراك��ي.واك��ت�����ض��ب��ت ال��ف��ئ��ران ال��ت��ي تتبع نظاما 
الإن�ضولني  مقاومة  وط��ّورت  ال��وزن،  من  الكثري  الدهون  ع��ايل  غذائيا 
وبداأت تت�ضرف ب�ضكل غري طبيعي مقارنة بتلك التي تغذت على نظام 

غذائي قيا�ضي.
يف  ملحوظا  ت��ده��ورا  وراث��ي��ا  املعدلة  األزهامير  مر�ص  فئران  واأظ��ه��رت 
الغذائي  بالنظام  تغذيتها  اأثناء  الدماغ  املر�ضية يف  والتغريات  الإدراك 

عايل الدهون.
من  يعانون  الذين  "الأ�ضخا�ص  بوبروف�ضكايا:  الروفي�ضورة  وتو�ضح 
%55، ومر�ص  بن�ضبة  بالكتئاب  الإ�ضابة  ال�ضمنة يزيد لديهم خطر 
ال�ضكري �ضوف ي�ضاعف هذا اخلطر. وتوؤكد النتائج التي تو�ضلنا اإليها 
توؤدي  اأن  جدا  املرجح  من  العاملي.  ال�ضمنة  لوباء  الت�ضدي  اأهمية  على 

جم���م���وع���ة من 
والعمر  ال�����ض��م��ن��ة 

تدهور  اإىل  وال�����ض��ك��ري 
ومر�ص  امل��ع��رف��ي��ة  ال���ق���درات 

األزهامير وا�ضطرابات ال�ضحة 
العقلية الأخرى".

اأظهرت درا�صة جديدة اأن الأطعمة الدهنية قد ل ت�صيف دهونا اإىل حميط اخل�صر فح�صب، بل ميكن اأن توؤدي اأي�صا اإىل اإحداث 
فو�صى يف العقل.وتو�صلت الدرا�صة الدولية، بقيادة علماء الأع�صاب يف جامعة جنوب 
اأ�صرتاليا )UniSA(، الربوفي�صور �صني فو زو، والأ�صتاذة امل�صاركة لري�صا بوبروف�صكايا، 

اإىل وجود �صلة وا�صحة بني الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون ملدة 
30 اأ�صبوعا، ما اأدى اإىل الإ�صابة مبر�ش ال�صكري، والتدهور الالحق يف قدراتهم املعرفية، 

مبا يف ذلك تطور القلق والكتئاب وتفاقم مر�ش األزهامير.
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العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : ماجد الفطيم لت�صغيل ال�صيافة �ش ذ م م  
الفطيم لال�ضتثمار - بور�ضعيد  العنوان : مكتب ملك خا�ص )برج ماف( �ضركة ماجد 
القيد  721190 رقم   : الرخ�ضة  ، رقم  ذات م�ضوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�ضكل   -
بال�ضجل التجاري : 1148279 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/9/8 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/9/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي 
ال�صارد لتدقيق احل�صابات والإ�صت�صارات الإدارية - �ش ذ م م  العنوان :  املعني 
119 ملك ال�ضيخ ح�ضر بن مكتوم ال مكتوم - دي��رة - القرهود - هاتف :  مكتب رقم 
2555155-04 فاك�ص : 2555151-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : ماجد الفطيم ل�صتثمارات ال�صيافة - �ش ذ م م  
 : ال��ق��ان��وين  ال�ضكل   - بور�ضعيد   - دي���رة   - م��اف  ب��رج   - خ��ا���ص  : مكتب ملك  ال��ع��ن��وان 
التجاري  بال�ضجل  القيد  رق��م   721319  : الرخ�ضة  رق��م   ، حم���دودة  م�ضوؤولية  ذات 
1148402 مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة الإق��ت�����ض��اد وال�����ض��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت   :
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2021/9/8 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2016/10/9
ال�صارد لتدقيق احل�صابات والإ�صت�صارات الإدارية - �ش ذ م م العنوان : مكتب رقم 
119 ملك ال�ضيخ ح�ضر بن مكتوم ال مكتوم - ديرة - القرهود - هاتف : 2555155-
04 فاك�ص : 2555151-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : ماجد الفطيم ل�صتثمارات م�صاريع املدن املتكاملة الإماراتية �ش 
ذ م م - العنوان : مكتب ملك خا�ص - برج ماف - �ضركة ماجد الفطيم لال�ضتثمار - 
بور�ضعيد - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 723365 رقم 
1150446 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة  القيد بال�ضجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2021/9/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي 
ال�صارد لتدقيق احل�صابات والإ�صت�صارات الإدارية - �ش ذ م م  العنوان :  املعني 
119 ملك ال�ضيخ ح�ضر بن مكتوم ال مكتوم - دي��رة - القرهود - هاتف :  مكتب رقم 
2555155-04 فاك�ص : 2555151-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 70392
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ال�صارد لتدقيق احل�صابات والإ�صت�صارات الإدارية - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 119 ملك ال�ضيخ ح�ضر بن مكتوم ال مكتوم - ديرة - القرهود 
تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2555151  : ف��اك�����ص   04-2555155  : ه��ات��ف   -
الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية ماجد 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ش  ال�صيافة  لت�صغيل  الفطيم 
2021/9/8 وعلى  2021/9/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ال�صارد لتدقيق احل�صابات والإ�صت�صارات الإدارية - �ش 
ذ م م - العنوان : مكتب رقم 119 ملك ال�ضيخ ح�ضر بن مكتوم ال مكتوم 
- ديرة - القرهود - هاتف : 2555155-04 فاك�ص : 04-2555151 
امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�ضياحة  الإقت�ضاد  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
ماجد الفطيم ل�صتثمارات ال�صيافة - �ش ذ م  اأعاله لت�ضفية  املذكور 
م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ2021/9/8 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2016/10/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ال�صارد لتدقيق احل�صابات والإ�صت�صارات الإدارية - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 119 ملك ال�ضيخ ح�ضر بن مكتوم ال مكتوم - ديرة - القرهود - 
هاتف : 2555155-04 فاك�ص : 2555151-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�ضاد 
وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية ماجد الفطيم 
ل�صتثمارات م�صاريع املدن املتكاملة الإماراتية �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/9/8 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  2021/9/8 وعلى من 
اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : بن ثاين لغ�صي - �ش ذ م م  
 D627 - العنوان : مكتب ملك ابراهيم �ضعيد احمد لوتاه - ديرة - ام الرمول - ا�ضتدامة
ال�ضكل القانوين : �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة - ال�ضخ�ص الواحد )ذ م م( رقم الرخ�ضة : 
846392 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1438368 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد 
وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة 
اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/19 واملوثق لدى كاتب العدل 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2022/7/19 بتاريخ  دبي  حماكم 
امل�ضفي املعني ايه & ام الن�صاري لتدقيق احل�صابات  العنوان : مكتب رقم 2903-1 
 : هاتف   - الأول  التجاري  املركز   - نهيان  ال  �ضلطان  بن  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�ضيخ  �ضمو  ملك 
والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-2955598  : فاك�ص   04-2955582

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : اكر�ش بوردر لل�صفر - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 408 ملك بلو باي للعقارات - اخلليج التجاري - بردبي -  ال�ضكل 
بال�ضجل  القيد  رقم   692068  : الرخ�ضة  رقم   ، ذات م�ضوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1118805 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2022/7/1 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2022/7/1
بن  من�ضور  ال�ضيخ  ملك   208 رقم  مكتب   : العنوان  احل�صابات  ملراجعة  الرماحي 
احمد ال ثاين - الرقة - ديرة - هاتف : 2368911-04 فاك�ص : 04-2368922 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً 

ن�ضر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : �صركة جعفر معلم التجارية )ذ م م(
ال�ضكل   - الرا�ص   - دي��رة   - ال��زرع��وين  عبدالعزيز  201 ملك عبداهلل  : حمل  العنوان 
بال�ضجل  القيد  رقم   233858  : الرخ�ضة  رقم   ، ذات م�ضوؤولية حم��دودة   : القانوين 
41588 مبوجب هذا تعلن دائ��رة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت  التجاري : 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/5/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني عمر 
ن�صري ملراجعة احل�صابات العنوان : مكتب رقم 229-228 ملك حممد �ضعيد خلف 
 04-3888997  : فاك�ص    04-3888996  : هاتف   - جافليه   - بردبي   - الغيث 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً 

ن�ضر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ايه & ام الن�صاري لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد بن �ضلطان ال نهيان 
 04-2955598  : فاك�ص   04-2955582  : هاتف   - الأول  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز   -
املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�ضياحة  الإقت�ضاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�ضفية  بن ثاين لغ�صي - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/7/19 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/7/19
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�ضفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�ضتندات والأوراق  اأع��اله، م�ضطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : الرماحي ملراجعة احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 208 ملك ال�ضيخ من�ضور بن احمد ال ثاين - الرقة - ديرة - 
هاتف : 2368911-04 فاك�ص : 2368922-04  مبوجب هذا تعلن الإقت�ضاد 
اكر�ش بوردر  وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية 
لل�صفر - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/1 واملوثق 
اأي اعرتا�ص  2022/7/1 وعلى من لديه  لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : عمر ن�صري ملراجعة احل�صابات
 - ب��ردب��ي   - الغيث  خلف  �ضعيد  حممد  ملك   228-229 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
هذا  مبوجب   04-3888997  : فاك�ص   04-3888996  : هاتف   - جافليه 
تعلن الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية 
�صركة جعفر معلم التجارية )ذ م م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/5/20 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/5/20
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70392

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0010553 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / دوار املرقاب ملقاولت تركيب وحدات التكييف - ذ م م 
العنوان : 9443619  

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/3/16 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�ضالح / خورام �ضهزاد خور�ضيد اقبال - بالتايل :

حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ اربعة 
اآلف و�ضتمائة و�ضبعني درهما و 89 فل�ضا )4670.89 درهما( و تذكرة عودة اىل موطنه 
عند الإلغاء او املغادرة والر�ضوم وامل�ضروفات املنا�ضبة واعفاء املدعي من باقي الر�ضوم 

ورف�ص الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات.    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 70535
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001275 يف  الدعوى رقم

  : العنوان   ، لتك جروب  تابعة  �ضركة  م  م  ذ  تك اجننرييج   / عليه  املحكوم   : اإىل 
9504226  - تك جروب �ص ذ م م ، العنوان :  9504227  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/6/7 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�ضالح / الطاهر ملقاولت البناء - ذ م م

مبلغ  للمدعية  توؤدي  ان  الوىل  عليها  املدعي  الزام   -: املحكمة  قررت   : بالتايل 
يف  احلا�ضل  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 قدرها  قانونية  وفائدة  درهم   168338
عن  تعوي�ضا  درهم   5000 مبلغ  لها  توؤدي  وان   ، ال�ضداد  متام  وحتى   2022/3/31
اتعاب  مقابل  درهم  وخم�ضمائة  وال�ضاريف  الر�ضوم  والزمتها   ، املادي  ال�ضرر 

املحاماة، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0004819 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ح�ضن �ضامي ح�ضن ح�ضن - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي / �ضامي م�ضطفى يون�ص النجار 

قد اأقام عليك الدعوى ويطالبك فيها :-
بامل�ضروفات  الزامه  مع  درهم   51،000 مبلغ  املدين  باحلق  للمدعي  يوؤدي  بان  املتهم  الزام 
والر�ضوم ومقابل اتعاب املحاماة بحكم م�ضمول النفاذ املعجل وبال كفالة بكل حتفظ واحرتام. 

ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/7/28 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام ال�ضاعة 8.30 �ضباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة  5( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد 
امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/7/18 م.  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عمرو �شيد حممود الورداين 
املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002077/ 

اإىل املحكوم عليه : عمرو �ضيد حممود الورداين - العنوان : اإمارة عجمان منطقة اجلرف 2 �ضارع عمرو 
بن العا�ص مبنى الإدارة العامة  للدفاع املدين �ضندوق بريد 728 الهاتف املتحرك : 0585405887  

 alhot_almhagr@yahoo.com : الريد الإلكرتوين
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ م�ضرف ال�ضارقة ال�ضالمي - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 188424.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد ثاين جمعه الغاوي ال علي  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002635/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ثاين جمعه الغاوي ال علي 
العنوان : ال�ضارقة يوجد طلب حتري 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضيالجا راجيندران ، اجلن�ضية : هندي - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 26007.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور  الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 
جل�ضة يوم - املوافق - ال�ضاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اجمد احمد للمقاوالت الفنية   
عري�شة   على  امر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003516/ 

و�ضاح  �ضارع  الذيد  ال�ضارقة منطقة   : العنوان   - الفنية  للمقاولت  احمد  : اجمد  املحكوم عليه  اإىل 
ال�ضناعية اجلديدة حمل رقم 4 ملك �ضيف �ضهيل حممد حارب ال�ضام�ضي 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضيد اكر ل�ضتا خان - اجلن�ضية باك�ضتاين 

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 824  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور  الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 
جل�ضة يوم - املوافق - ال�ضاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اعالن بيع عقار بالن�شر

يف الدعوى رقم 134/2020/250بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�ضوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون العقار الواقع على قطعة الر�ص رقم )62( ورقم البلدية 345-612 مبنطقة را�ص اخلور ال�ضناعية 
الوىل والبالغ م�ضاحتها )7432.24 مرت مربع( واملرهون ل�ضالح طالبة الآمر مبوجب عقد الرهن املوؤرخ يف 2017/3/20 م وامل�ضدق ا�ضول 

لدى دائرة الأرا�ضي والأمالك حتت الرقم )2401/2017( من الدرجة الوىل واململوك للمطلوب �ضده الآمر الوىل )املدين الأ�ضلي( 
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الدويل - �ص م ب - مكتب متثيل - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد ، اجتاه اإمارة ابوظبي - برج املو�ضى 
2، بجانب مطعم �ضدف - بالقرب من �ضوبر ماركت ليفكو ، الطابق التا�ضع ، مكتب رقم 901 ، رقم مكاين : 3005495192 - وميثله : عامر 

�ضيد حممد �ضيد حمي رو�ضن املرزوقي. املطلوب اإعالنه : �ضركة جمموعة حممد عمر حيدر القاب�ضة م�ضاهمة خا�ضة
 - 3258493936 ، رق��م م��ك��اين  ب��ن ح��ي��در  ، بناية حممد عمر  ك��و  ال��ق��ره��ود - بالقرب م��ن حمطة ج��ي ج��ي  اإم���ارة دب��ي - دي���رة -   : عنوانه 

info@mobhgrooup.com  -  042825115  -  0097142821191
�ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2022/7/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�ضوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�ضركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يرره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص 62  - املنطقة : راأ�ص  اخلور ال�ضناعية 

الوىل - امل�ضاحة : 7432.24 مرت مربع - رقم البلدية : 345-612 - التقييم : 25،000،000.00 درهم( 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70498

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اإعالن بالن�شر

)2022/149840( 
املنذرة : زينيث جلوبال للو�ضاطة العقارية - هاتف رقم 0505446055 

�ضد املنذر اليها : او�ضن فويز لل�ضحن ذ م م وعنوانها دبي - الو�ضل - �ضارع ال�ضيخ 
زايد - بناية الوادي - مكتب رقم 310 رقم مكاين 2537488264 

املو�ضوع
بتاريخ   2022/1/178809 رق��م  ع��ديل حت��ت  ب��اإن��ذار  امل��ن��ذر  ت��ق��دم  حيث 
2022/7/1 و عند اإنتقال املعلن للمنذر اإليه تبني ان املكتب مغلق ول توجد 
لوحة دال��ة وتعذر الإع���الن.  وحيث ان الإع��الن املبني يف الإن���ذار العديل هو 

العنوان الثابت بالرخ�ضة التجارية للمنذر اليها. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
MOJAU_2022- 0077730 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن 

الرخ�ضة  ميلك   - اجلن�ضية  اإماراتي   - الكتبي  �ضعيد  خمي�ص  �ضعيد  خمي�ص   : ال�ضيد  اأن  حيث 
التجارية )رمي الراري للخياطة والتطريز( رخ�ضة جتارية والتي تاأ�ض�ضت بال�ضارقة مبوجب 
اإماراتي   - الكتبي  �ضعيد  خمي�ص  �ضعيد  خمي�ص   : ال�ضيد  ان  حيث   )790533( رقم  رخ�ضة 
الراري  )رمي  التجارية  الرخ�ضة  يف  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية 
للخياطة والتطريز( البالغة )100%( اىل ال�ضيد: من�ضور عبداهلل ا�ضماعيل عبداهلل اليا�ضي 

- اإماراتي اجلن�ضية - تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر. 
2013 يف  ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اجلبل االأحمر ملقاوالت البناء   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001884/ 

اإىل املحكوم عليه : اجلبل الأحمر ملقاولت البناء 
العنوان : اإمارة عجمان - املويهات 1 هاتف رقم 0504408470  0507769192 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ عبداهلل �ضعيد احمد بن يعروف النقبي - اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 182773.0   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
الغدير لتجارة اال�شباغ ذ م م وميثلها ال�شيد/ حممد �شودر   

عري�شة   على  امر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003418/ 
اإىل املحكوم عليه : الغدير لتجارة ال�ضباغ ذ م م وميثلها ال�ضيد/ حممد �ضودر   

 العنوان : ال�ضارقة ال�ضناعية الثانية 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ نايان �ضارما جيتيندا موهان �ضارما ، اجلن�ضية بنجالدي�ضي - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 750.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4042/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضاد�ضة رقم 227

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى العمالية رقم 3007/2021 ا�ضتئناف عمايل ، ب�ضداد 
املبالغ املنفذ بها وقدرها )481.207.81( درهم .

طالب التنفيذ : �ضتون برتوكيم م.د.م.�ص
عنوانه:امارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج لطيفة - الطابق 30 - مكتب رقم 3005 - رقم 

مكاين:2684890630
املطلوب اإعالنه : 1- ك�ضيتيج مينديراتا - �ضفته : منفذ �ضده

املنفذ به  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  الإع���الن : قد  مو�ضوع 
وقدره )486227.81( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
ال�شخ�شية   االأحوال   AJCFISHPAF2021 /0000614 يف  الدعوى رقم

)جريدتني ر�ضميتني وا�ضعتي النت�ضار باللغة العربية والجنليزية(
اإىل : املحكوم عليه مرييال كنخ ، العنوان : 9392859

بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  2022/05/31 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
اأعاله ل�ضالح اأحمد يو�ضف حممد على كنخ، بالتايل :

حكمت املحكمة ح�ضوريا اعتباريا للمدعي احمد يو�ضف كنخ على املدعى عليها مرييال كنخ :
اأول : تطليق املدعى عليها مرييال كنخ من املدعي اأحمد يو�ضف كنخ طالقا بائنا لل�ضرر.

ثانيا : ا�ضقاط نفقة املدعى عليها الزوجية من تاريخ خروجها من م�ضكن الزوجية 2020-06-26
ثالثا : اثبات ح�ضانة املدعي لإبنيه �ضعيد ويو�ضف وا�ضقاطها عن املدعى عليها لإختالف الدين.

رابعا : الزام املدعى عليه بر�ضوم الدعوى وم�ضروفاتها. 
�ضدر احلكم ح�ضوربا اعتباريا يوم الثالثاء 30 -�ضوال 1443 ه� املوافق 31-05-2022

حكما ً قابال ً لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبار ًا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن للح�شور اأمام اخلبري املحا�شبي/

الدكتور حممد اإ�شماعيل عبد اهلل الزرعوين
املنتدب يف الدعوى رقم 2021/4779 جتاري جزئي

حماكم دبي
اأع���اله باإحالة  ب��ن��اء على احل��ك��م التمهيدي ال�����ض��ادر م��ن حم��اك��م دب��ي يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة 
)ذ.م.م(  لال�ضفنج  بال�ص  روي��ال  م�ضنع  املدعيان/  من  واملرفوعة  ح�ضابي،  خلبري  الدعوى 
و�ضركة �ضركة رويال بال�ص ل�ضناعة املفرو�ضات )ذ.م.م( �ضد املدعى عليهما كيت فور كيدز 
ا�ضلي ويل�ص، يتعني على املدعى عليهما احل�ضور  للتجارة �ص ذ م م، واملدعى عليه/ مارتني 
اأو من ميثله قانوناً خالل اأ�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن لدى مكتب اخلبري احل�ضابي 
املعني يف الدعوى املذكور اأعاله - على العنوان التايل مكتب ت�ضارترد دبي الكائن باإمارة دبي 
الأول - مكتب رقم )101( هاتف  ال��دور   - التجاري  بنك  بناية   - ال�ضديق  اأبوبكر  �ضارع   -
كافة  وت��ق��دمي   ،  04/2727101 فاك�ص   -  04/2727112  -  04/2727123  :

الوثائق التي توؤيد موقفكم ودفاعكم يف الدعوى.

اإعالن اإجتماع خربة 

70472
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مهند زهري عبداهلل مكاوي   

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004004/ 
اإىل املحكوم عليه : مهند زهري عبداهلل مكاوي 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضركة فاك�ضون العقارية - ذ م م  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 16850.0 درهم

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
MOJAU_2022- 0077706 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد/ مال اهلل مطر ح�ضن اآل علي، اماراتي اجلن�ضية يرغب يف البيع 
الندا�ص  م�ضبح  را�ضد  �ضلطان   : ال�ضيد  اىل  ذلك  100% و  البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل 
يف  اجلن�ضية  باك�ضتاين   - كل  زمان  جنان  خالد   / ال�ضيد  اىل  و   ، اجلن�ضية  اماراتي   - الطنيجي 
الرخ�ضة امل�ضماة )الرولة لنقل الركاب باحلافالت( والتي تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة 
امل�ضماه رقم )622530( ال�ضادرة من دائرة التنميه القت�ضادية بال�ضارقة،  تعديالت اخرى : 
م�ضوؤولية  ذات  �ضركة  اىل  فردية  من  القانوين  ال�ضكل  تغيري   / لأخرين  الرخ�ضة  �ضاحب  تنازل 
لنقل  )الرولة  لت�ضبح  باحلافالت(  الركاب  لنقل  )الرولة  من  التجاري  ا�ضم  تغيري   / حمدودة 
الركاب باحلافالت ذ م م( وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا العالن  اقت�ضى  العدل. فقد  الكاتب  �ضان  2013 يف  ل�ضنة   )4(
الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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MOJAU_2022- 0077537 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ض�ر

 : اجلن�ضية  املازمي  �ضامل  ابراهيم  خمي�ص  ال�ضيد/ابراهيم  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغه 100% ل�ضالح ال�ضيدة/عليا 
ابراهيم خمي�ص ابراهيم املازمي - اجلن�ضية : المارات. يف الرخ�ضة امل�ضماه )مركز غرفة 
اجلمال للتجميل (�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية يف ال�ضارقة بالرقم )779854( 

تعديالت اخري : ل يوجد
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
MOJAU_2022- 0076722 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�ضر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد/ ح�ضني احمد على نا�ضر ال�ضفار، اجلن�ضية : المارات يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد / عدنان م�ضطفى ح�ضن حمم�د 
 - ال�ضيارات  لتاأجري مواقف  الذهبي  )القنا�ص  امل�ضماه  بالرخ�ضة  المارات،   : ، اجلن�ضية  املرزوقي 
التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )728500( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باأمارة  تاأ�ض�ضت   )1 فرع 
القت�ضادية بال�ضارقة. تعديالت اخرى : مت تغيري الإ�ضم التجاري من )القنا�ص الذهبي لتاأجري 

مواقف ال�ضيارات - فرع 1( اإىل )القنا�ص البحري لتاأجري مواقف ال�ضيارات(
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان 
الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�ضر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد : زاهر �ضيد عبا�ص �ضيد �ضيد عبا�ص - اجلن�ضية : الهند، 
حممد   : ال�ضيد  اإىل  وذلك   )%50( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
للعناية  التقني  )اخلبري  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف  الهند،   : اجلن�ضية   - زاكر  الدين  مرياج 
بال�ضيارات( تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )797925( ال�ضادرة من دائرة 

التنمية القت�ضادية بال�ضارقة، تعديالت اأخرى:
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3442/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد   ،  1203/2019 رقم  الدعوى  ال�ضادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 
وقدره )107.075( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : �ضركة كواليتي لالأملنيوم والزجاج ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - منطقة املركز التجاري الوىل - برج لطيفة - 

الطابق 36 - مكتب رقم 3601
املطلوب اإعالنه : 1- �ضركة تقنية الأبراج للمقاولت - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
ر�ضوم  مبلغ  اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )107075( وق��دره  به 
خلزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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 اإنذار عديل      

برقم املحرر 2022/0067409 
مقدم من  : املنذرة موؤ�ض�ضة / فن ال�ضتدامة للخدمات الفنية 

العنوان : الإمارات العربية املتحدة - امارة دبي - هاتف :042503723 هاتف متحرك: 2468870505 
الريد اللكرتوين : yahoo.com@fatsdubai2  - وميثلها ال�ضيد حممد حمي الدين كبري

�ضد / املنذر اليها : ام بي ام جلف لالأعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م - دبي - العنوان : المارات العربية املتحدة - امارة دبي واحة ال�ضيلكون برج 
امل�ضم�ص - مكتب رقم : 201 - هاتف : 043338757-043338756

امل�و�ض�وع : انذار عدل�ي
حيث اأنه قد تر�ضد يف ذمتكم ل�ضالح املنذرة مبلغ وقدرة )90،375( فقط ت�ضعون األف وثالثمائة خم�ضة �ضبعون درهم وذلك مبوجب اتفاقية 
عقد املقاولة من الباطن املوقعة من املنذر اليها بتاريخ 2019/6/2 باملبلغ املذكور من اإجمايل قيمة املبلع مو�ضوع الماميه ) 115000 
درهم( وتخلفت املنذر اليها عن �ضداد املتبقي من املبلغ حمل التفاقية �ضامل ال�ضارة اليها واملوقعة منها وطالبت املنذرة املنذر �ضدها وديا اأكرث 

من مره ال انها رف�ضت دون وجه حق او م�ضوغ من القانون
وهو الأمر الذي يحق معه للمنذرة باإنذار املنذر اليها باداء املبلغ حمل املطالبة وا�ضتنادا ملا ن�ضت عليه املادة 62 من الالئحة التنظيمية لقانون 

الجراءات املدنية املعدل مبوجب قرار جمل�ص الوزراء رقم )33( ل�ضنة 2020على ما يلي :
اأو  اإذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة - الكرتونيا  ال��واردة يف املواد التالية  - ا�ضتثناءا من القواعد العامة يف رفع الدعوى ابتداء تتبع الحكام 
اأو منقول معينا بنوعه ومقداره ول مينع من �ضلوك اأمر الداء  م�ضتنديا - وحال الداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معني املقدار 

الفوائد اأو التعوي�ص اأو اتخاذ اأي اجراء من الجراءات التحفظية.
- وتتبع الحكام الواردة يف الفقرة ال�ضابقة اإذا كانت املطالبة املالية حملها اإنفاد عقد جتاري، اأو كان �ضاحب احلق دانا بورقة جتارية.

لذلك ، فاننا ننذركم مبوجب هذا الإنذار ب�ضرعة �ضداد املبلغ املرت�ضد يف ذمتكم مت�ضامنني ل�ضالح املنذرة واملقدر مببلغ وقدرة )90،375.00( 
ت�ضعون األف وثالثمائة وخم�ضة �ضبعون درهم وذلك مبوجب اتفاقية عقد املقاولة من الباطن واملوقعة من املنذر اليها بتاريخ 2019/6/2 
باللتزام ب�ضداد املبلغ املذكور وذلك يف خالل اأ�ضبوع من تاريخ ا�ضتالم هذا الإنذار واإل �ضوف نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدكم مع 

الزامكم باملبالغ التعوي�ضية من جراء احتبا�ص هذا املبلغ بدون وجه حق وكافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0075474
املخط�ر : جازودين على احمد - اجلن�ضية : بنغالدي�ص ، واحمل هوية اإماراتية رقم )784197286173725(

العن�وان : ال�ضارقة - احلزانة - فيال رقم 19 - هاتف رقم : 971507879083
املخطر اإليه : عبدى وحيد عزامكولوف - اجلن�ضية : اوزبك�ضتان - يحمل هوية اماراتية رقم )784198541074153( 

العن�وان : ال�ضارقة - بودائق - خلف ميجامول - هاتف رقم : 0503525173 / 971545998034
مو�ضوع الإخطار : املطالبة ب�ضداد مبلغ وقدرة )5000( درهم ،

حيث ان املخطر اليه ا�ضتلم من املخطر مبلغ )5000( درهم مقابل معاملة �ضخ�ضية وقام املخطر اليه بتحرير �ضيك وعند 
تقدمي ال�ضيك للبنك اعيدت لإغالق احل�ضاب وعند مراجعته ماطل يف ال�ضداد وبيانات ال�ضيك كالتي :

المارات  بنك  على  وامل�ضحوب   2022/4/5 ا�ضتحقاق  وتاريخ  درهم   )5000( بقيمة   )000045( رقم  �ضيك   -1
دبي الوطني. • طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�ضورة ودية ب�ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته ولكن دون جدوى ، • وحيث ان 

املخطر اليه ممتنع عن �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته دون مرر بالرغم من املطالية الودية املتكررة مما ا�ضر باملخطر
لذلك ،  اأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وامل�ضتحق للمخطر وذلك يف موعد اق�ضاه )5( 
ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار وال �ضوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ضتحق 
ملفعولة  ونفاذا  به  للعمل مبا جاء  بهذا الخطار  ، فاملخطر تخطركم  باقي احلقوق  والتعوي�ص مع حفظ  الفائدة  له مع 

ول�ضريان كافة الآثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم. 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0072338 
املخط�ر / كرمي بركات بدر الدين، باك�ضتاين - اجلن�ضية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198262592466 

- العن�وان / ال�ضارقة - �ضناعية 2 - هاتف رقم / 0558106613
املخطر اإليه / اروين ا�ضوك - اجلن�ضية الهند - العن�وان/ ال�ضارقة - �ضناعية 1 - �ضركة فريجر ديلبورت لالمارات العربية 

املتحدة املحدودة - قرب الرتاث لت�ضليح املكيفات و الثلجات
هاتف رقم / 0552056404 - 065432436 

املو�ضوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 13،500 درهم
مبوجب  ك�ضمان  فقط  اماراتي  درهم  وخم�ضمائه(  الف  ع�ضر  )ثالثة  املخطر اإليه حرر �ضيك للمخطر مببلغ 13،500 

اتفاق قر�ص �ضخ�ضي بني املخطر واملخطر اليه
حيث انه بتاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك توجه املخطر ل�ضرف ال�ضيكات اإل اأنه ارتد دون �ضرف ب�ضبب ح�ضاب حممد او موقوف 
وامل�ضحوب   2022/06/07 ا�ضتحقاق  بتاريخ  درهم   13،500 000013 مببلغ  رقم  �ضيك   : كالتايل  ال�ضيك  وبيانات 

على بنك راأ�ص اخليمة الوطني
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ضتحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى، 
لذلك فاأننا نخطركم ب�ضرورة �ضداد املبلغ املذكور خالل خم�ضة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �ضن�ضطر لتخاذ الإجراءات 

القانونية، واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به، 
وهذا اإخطار منا بذلك. 

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 484/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/270 عقاري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )3095004 درهم( 
�ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف

املطلوب اإعالنه : جمموعة 32 للعقارات املحدودة - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املركز التجاري الثانية - دبي - �ضارع ابراج الإمارات 
- مكاتب - مبنى ابراج الإمارات - �ضقة 51-52 -حمطة مرتو ابراج الإمارات 

املطلوب اإعالنه : امري امريوف - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�ضعيد - ديرة - دبي - �ضارع بور�ضعيد - مبنى قرية العمال - �ضقة 
info@arnadvocates.com  -  0444472020  - ال�ضاعة  دوار  بجوار   -  911

مو�ضوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/7/27 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�ضركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع 
20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يرره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قانون  من   301
�ضخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : وحدة عقارية - املنطقة 
: الثنية اخلام�ضة - رقم الر�ص 28 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : برج الكونكورد 1 - رقم العقار : 106 - امل�ضاحة : 180،51 مرت 

مربع - التقييم : 908755.07 ويباع لعلى عطاء.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

يف  الدعوى رقم 2022/293 تعيني خربة - دبي 
اآر ها�ضم ،  4- ريتا حممد ر�ضا  اآر ها�ضم  ،  3- روزل  اآر ها�ضم ،  2- جميل  1- اأميد اآرها�ضم ،  املتناز ع : 

القانونية   وال�ضت�ضارات  للمحاماة  امليدور   / املحامي  بوكالة   - ها�ضم  اآر  ر�ضا  حممد  ريحانه   -5
املعلن اإليها / املتنازع �ضدها / �ضلطانة اأطهر ح�ضن ح�ضن  

يف الدعوى رقم )2022/293( تعيني خرة  - دبي  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء 

املوافق 2022/7/26 يف متام ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا لعقد الإجتماع الأول للخرة عن بعد 
وميكنكم التوا�ضل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية

 expert@alsharid.com 
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور الجتماع املذكور مع اإر�ضال كافة امل�ضتندات املتعلقة 
بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ضاأن اية ا�ضتف�ضارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 

املاأمورية وا�ضتالم امل�ضتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / عبيد حممد ال�شارد
رقم القيد مبحاكم دبي 152
رقم القيد بوزارة العدل 492 

 دعوة حل�شور
   االجتماع االأول للخربة

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2022/681 تنفيذ جتاري    
بناء على طلب / املحكوم له / بنك دبي ال�ضالمي اجلن�ضية 

اىل املحكوم عليه / حممد خليل خ�ضر العبادي املن�ضوري ، اجلن�ضية / الإمارات العربية 
املتحدة  ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ص اخليمة قد ا�ضدرت بحقك حكما بتاريخ 
 110108.00 وقدره  مبلغ  بدفع  بالزامك   2022/- الق�ضية  يف   2022/5/12
درهما �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف  ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم 
15 يوم التايل  ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اع��اله خالل  اع��اله  امل�ضار  و�ضجل بالرقم 
القانونية  الج���راءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  ف��ان  ذل��ك  عن  تخلفك  ح��ال  ويف  للتبليغ 

املنا�ضبة لتنفيذ احلكم ، والر�ضوم املرتبة عليك. 
 ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
1- حممد امتياز غالم يا�شني ، 2- الب�شارة لتجارة منتجات احلديد ذ م م   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004072/ 
 اإىل املحكوم عليه : -1 حممد امتياز غالم يا�ضني ، 2 - الب�ضارة لتجارة منتجات احلديد - ذ م م  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضركة الدانوب ملواد البناء - ذ م م  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 350095   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عماد طلب اخمي�س   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002372/ 

اإىل املحكوم عليه : عماد طلب اخمي�ص 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ يو�ضف �ضالح عراقي ، اجلن�ضية دومينيكاين  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 149270.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الفجرية االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - خلفان �شامل خلفان حممد الكندي 
املرجتعة   ال�شيكات   FUCEXCIBOUNCE2022 /0000699 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه : خلفان �ضامل خلفان حممد الكندي 
العنوان : جمهول حمل الإقامة 

حيث انه بتاريخ 2022/6/29 قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ عبيد م�ضبح �ضامل ا�ضبيح الزحمي - اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة 

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 117867.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2022 /0002304 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فريد حممد �ضامل ح�ضني  
جمهول حمل الإقامة :  

انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/8/1 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 8( 
�ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/7/19 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اعالن بالن�شر 

 1582/2022/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  جوينث اين جون�ضون - جمهول حمل القامة

الوطنية  ال�ضكوك  �ضركة  ملالكها  العقارية  الوطنية  ال�ضركة  التنفيذ/  الطالب  ان  مبا 
�ضركة ال�ضخ�ص الواحد م�ضاهمة خا�ضة �ضركة ال�ضخ�ص الواحد - �ص ذ م م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)509289( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   

وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ض�ر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد/ بيو�ص �ضاول ناري�ص �ضاول - اجلن�ضية :الهند يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغه 100% ل�ضالح ال�ضيد / حممد ميزان الرحمن 
عبداملنان - اجلن�ضية : بنغالدي�ص تعديالت اخري : ل يوجد يف الرخ�ضة امل�ضماه)بقالة 
ال�ضراع الخ�ضر( �ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية يف ال�ضارقة بالرقم )745641(  

تعديالت اخرى : ليوجد. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع باأن  ال�ضيد/ عبداهلل حممد امني املال- اجلن�ضية : المارات 
 / ال�ضيد  ل�ضالح   %100 البالغه  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
خالد عبداهلل حممد املال- اجلن�ضية : المارات يف الرخ�ضة امل�ضماه)اللوان لكي 
املالب�ص( �ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية يف ال�ضارقة بالرقم )214205( 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص  يوجد.  ل   : اخري  تعديالت 
القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر 
هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني 
اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا العالن فمن لديه  من 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
MOJAU_2022- 0077852 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اجلن�ضيه  بنغالدي�ضي  احلق  عبد  عامل  ال�ضيد/حممد  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�ضية، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%، يف الرخ�ضة امل�ضماه 
)�ضباح اخلري للمقاولت الفنية( والتي تا�ض�ضت بامارة ال�ضارقة حتت رقم 519483 ايل 

ال�ضيد/ ال�ضيخ حممد على عبد اهلل را�ضد املعال ، اماراتي اجلن�ضية
تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر. 

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
املو�شوع : مذكرة اإعالن بالن�شر باحل�شور اأمام اخلربة احل�شابية

يف الق�شية رقم 164/ 2022 جتاري كلي اأبوظبي
حمكمة اأبو ظبي االبتدائية

 - فرع   - ذ.م.م  النفطية  واخلدمات  النابيب  ل�ضناعات  اجلزيرة  �ضركة   : عليه  املدعى  اإعالنه  املطلوب 
املقامة  اأعاله  املذكورة  بالدعوى  ق�ضائي  م�ضفي  املحكمة  عدالة  قبل  من  انتدابنا  مت  اأنه  علما  نحيطكم 
النابيب  ل�ضناعة  الكويتية  ال�ضركة   ، اخلرايف  عبداملح�ضن  حممد  جا�ضم  لوؤي  املدعني/  قبل  من  �ضدكم 
القانونية  وال�ضت�ضارات  للمحاماة  احلو�ضني  حممد  /ح�ضني  قانونا  وميثلهما  ذ.م.م  النفطية  واخلدمات 
الربعاء  يوم  عقده  املقرر  اخلرة  اأعمال  اجتماع  بح�ضور  قانونا  ميثلكم  من  اأو  مكلفني  فاأنتم  وعليه   -
املوافق 27/07/2022 يف متام ال�ضاعة 3:00 م�ضاء وذلك عن بعد من خالل برنامج الت�ضال املرئي 
ZOOM، ويرجى التوا�ضل مع مكتب اخلرة للح�ضول على رابط اجتماع جلنة اخلرة وذلك على اأرقام 
و  026331500 ويرجى الن�ضمام لالجتماع باملوعد املحدد   - 0555502123  : التالية  الهواتف 
تقدمي امل�ضتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فاإن اخلرة �ضتبا�ضر 

اأعمالها وفقا لل�ضالحيات املخولة لها قانونا. 
خبي�ر ح�ص�ابي / مرمي عبداهلل املطرو�صي - قيد رقم 442

اإعالن اإجتماع خربة 

70392

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اعالن بالن�شر 

 1582/2022/208 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1- جوينث انى جون�ضون  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ال�ضركة الوطنية العقارية ملالكها �ضركة ال�ضكوك الوطنية 
�ضركة ال�ضخ�ص الواحد م�ضاهمه خا�ضة �ضركة ال�ضخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )509289( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197



ثقافة وفن�ن
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•• اأبوظبي-الفجر:

يوا�ضل الأر�ضيف واملكتبة الوطنية 
من   18 ال��ن�����ض��خ��ة  يف  م�����ض��ارك��ت��ه 
م��ع��ر���ص ل��ي��وا ل��ل��رط��ب يف منطقة 
فعالياته  ت�ضتمر  وال��ذي  الظفرة، 
ي��ول��ي��و اجل������اري حتت   24 ح��ت��ى 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  م���ن  ك���رمي���ة  رع���اي���ة 
نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  من�ضور 
رئي�ص جمل�ص الوزراء، وزير ديوان 

الرئا�ضة.
واملكتبة  الأر�ضيف  م�ضاركة  وتاأتي 
مبعر�ص  امل���ه���رج���ان  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
التاريخية  الفوتوغرافية  لل�ضور 
التي تعك�ص ال�ضورة امل�ضرقة لقيام 
الحت���اد، وان��ط��الق دول��ة الإمارات 

العربية املتحدة ونه�ضتها، وتبدي 
ل���ل���زوار ج���وان���ب م���ن ت�����راث دول���ة 
وتعمل  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
ع���ل���ى غ����ر�����ص ق���ي���م ال�������ض���ي���خ زاي����د 
وماآثره يف نفو�ص الأجيال، ويقدم 
للدولة،  التاريخي  البعد  املعر�ص 
ال������ذي متثله  امل����ث����ايل  وال����ن����م����وذج 
ال��ق��ي��ادة الإم��ارات��ي��ة وه��ي توا�ضل 
والرتقاء  امل��ك��ان  ب��ن��اء  يف  امل�����ض��رية 

بالإن�ضان. 
نظمه  ال����ذي  امل��ع��ر���ص  اأن  وي���ذك���ر 
الأر����ض���ي���ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
املهرجان قد لقى اإقبال امل�ضاركني 
نافذة  ب��و���ض��ف��ه  امل��ه��رج��ان،  وزوار 
ي���ط���ل م��ن��ه��ا اأب����ن����اء ال����وط����ن على 

تاريخهم.

هذا وقد حر�ص الأر�ضيف واملكتبة 
ال���وط���ن���ي���ة ع���ل���ى اإط��������الع ال�������زوار 
مب��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه��م ال��ع��م��ري��ة على 
الدور الذي يقدمه يف جمع تاريخ 
الوطن وحفظه لالأجيال، واإتاحته 

للباحثني وامل�ضتفيدين.
واملكتبة  الأر�ضيف  من�ضة  وحفلت 
الأر�ضيف  اإ�ضدارات  باأهم  الوطنية 
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة واأب����رزه����ا، ويف 
م��ق��دم��ة ه����ذه الإ������ض�����دارات، تلك 
منطقة  ت�����اري�����خ  ت����ت����ن����اول  ال����ت����ي 
ال��ظ��ف��رة وت���راث���ه���ا؛ ان��ط��الق��اً من 
بامتياز،  تاريخية  منطقة  كونها 
ك���ان���ت و���ض��ت��ظ��ل م��ف��خ��رة ال����رتاث 
الإماراتي؛ اإذ تكتنز اأر�ضها العديد 
ب��ج��ذوره��ا يف  م��ن الآث���ار ال�ضاربة 

عمق التاريخ.
اأ�ضدرها  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب  اأه����م  وم���ن 
الأر���ض��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة عن 
يف  عر�ضها  ومت  ال��ظ��ف��رة،  منطقة 
الظفرة..  )ح�ضن  ك��ت��اب  املن�ضة: 
ت��اري��خ اأم����راء بني ي��ا���ص الأوائ����ل(، 
�ضعر  يف  الأم��اك��ن  )معجم  وك��ت��اب 
)مهاجرون  وكتاب  الظفرة(،  اأه��ل 
م��ن ال��ظ��ف��رة.. ه��ج��رة ب��ن��ي زراف 
املياه  وك���ت���اب )م������وارد  من����وذج����اً(، 
الظفرة(،  منطقة  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وك�����ت�����اب )ال�����ق�����الع والأب�������������راج يف 
لروؤية  الظفرة(. وحتقيقاً  منطقة 
ور�ضالة الأر�ضيف واملكتبة الوطنية 
الرامية  ال�ضرتاتيجية  وخططه 
تاريخ  و�����ض����ون  وح���ف���ظ  ل��ت��وث��ي��ق 

وثراء  الأ���ض��ي��ل،  وت��راث��ه��ا  الظفرة 
ح��ي��اة اأه��ل��ه��ا يف امل��ا���ض��ي ف��ق��د كلف 
بع�ص املخت�ضني لإجراء مقابالت 
ال���ت���اري���خ ال�����ض��ف��اه��ي اأث����ن����اء اأي�����ام 
ل��ل��رط��ب، ليقوموا  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان 
املواطنني  كبار  م��روي��ات  بت�ضجيل 
ال���ذي���ن ع���ا����ض���روا م���راح���ل تطور 
ال���دول���ة ق��ب��ل ق��ي��ام الحت�����اد، وهم 
واحات  يف  الزراعة  على  معتمدون 
التي  الأح����داث  ليوثقوا  ال��ظ��ف��رة، 
زاولوها  التي  والأعمال  عا�ضروها 

عر الأجيال املتعاقبة.
ه��ذا وي��ح��ر���ص الأر���ض��ي��ف واملكتبة 
الإج���راءات  تطبيق  على  الوطنية 
واإر�ضادات  والوقائية،  الح��رتازي��ة 

ال�ضالمة العامة يف من�ضته.

الأر�ضيف واملكتبة الوطنية يوا�ضل م�ضاركته يف مهرجان ليوا للرطب يف ن�ضخته18 

•• دبي-الفجر: 

ال�ضراكة  باأهمية  اإميانها  انطالقاً من 
اجلهود  وتكامل  وت�ضافر  املجتمعية 
بني القطاعني احلكومي واخلا�ص من 
الهمم  اأ�ضحاب  مواهب  اكت�ضاف  اأج��ل 
بدري،  زارت هالة  وتنميتها،  ورعايتها 
مدير عام هيئة الثقافة والفنون يف دبي 
“ا�ضتوديو مواهب “،  “دبي للثقافة”، 
لأ�ضحاب  املخ�ض�ص  الفني  ال�ضتوديو 

اجل���دي���د مبنطقة  م���ق���ره  ال��ه��م��م، يف 
القوز، وذلك ل�ضتك�ضاف اآفاق التعاون 
ال�ضوء  ت�����ض��ل��ي��ط  ���ض��ب��ي��ل  يف  وال����دع����م 
اإمكاناتها. وتعزيز  املواهب  ه��ذه  على 
مديرة  م���اك���ر،  دي  ومي����ي  ا���ض��ت��ق��ب��ل��ت 
والفريق  ب��دري  هالة  �ضعادة  م��واه��ب، 
املرافق لها من الهيئة، حيث ا�ضتمتعت 
وخططه  ال�ضتوديو  روؤي���ة  ع��ن  ل�ضرح 
التي  امل�ضتقبلية، وناق�ضت �ضبل الدعم 
ميكن اأن توفرها “دبي للثقافة” من 

اأج����ل حت��ق��ي��ق��ه��ا. واأ�����ض����ارت ب����دري اإىل 
اأن  على  حر�ضت  للثقافة”  “دبي  اأن 
تكون �ضريكًة رافدًة جلهود الأ�ضتوديو 
منذ افتتاحه يف عام 2010، انطالقاً 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف دعم  م���ن م�����ض��وؤول��ي��ت��ه��ا 
اأط���ي���اف املجتمع  ���ض��ت��ى  م���ن  امل���واه���ب 
املجتمعية  وم�����ض��وؤول��ي��ت��ه��ا  و���ض��رائ��ح��ه، 
ت��غ��ي��ري ج���وه���ري يف حياة  اإح������داث  يف 
اأ�ضحاب الهمم وتعزيز �ضعادتهم. كما 
املميزة  الأ�ضتوديو  مب�ضاهمات  اأ�ضادت 

لكت�ضاف  ث��م��ي��ن��ة  م��ن�����ض��ة  ت���وف���ري  يف 
الهمم  اأ�ضحاب  م��ن  ال��واع��دة  امل��واه��ب 
مهاراتهم  تطوير  على  وم�ضاعدتهم 
احل��ي��ات��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة م���ن خالل 

الفنون. 
واطلعت بدري والوفد املرافق لها على 
م��راف��ق الأ���ض��ت��ودي��و، و���ض��اه��دوا طالب 
باأعمالهم  ال��ق��ي��ام  اأث���ن���اء  الأ���ض��ت��ودي��و 
جمالية  بلم�ضات  متّيزت  التي  الفنية 
الكامنة  الإب��داع��ي��ة  ال��ط��اق��ات  تعك�ص 

ا�ضتوديو  اأن  اإىل  وُي�������ض���ار  ل���دي���ه���م. 
يف  امل�ضاهمة  اإىل  يطمح   “ “مواهب 
اإمارة  وال�ضمول يف  امل�ضاواة  اإر�ضاء قيم 
دبي. وُيَعدُّ مقهى مواهب مع م�ضاحة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وم��ت��ج��ر ال��ب�����ض��ائ��ع الذي 
ال�ضتوديو،  ط����الب  اأع���م���ال  ي��ع��ر���ص 
ل��ل��م��رك��ز، وج��ه��ًة معروفة  وال��ت��اب��َع��ني 
واملنظمات  والت�ضميم  ال��ف��ن  ملجتمع 
ال�ضمولية  على  تركز  التي  التقدمية 

الجتماعية كقيمة اإن�ضانية مهمة.

هالة بدري تطلع على اإبداعات اأ�ضحاب الهمم يف ا�ضتوديو مواهب

يختلف املوؤرخون والأثريون فى اليوم الذي 
مت اكت�ضاف  حجر ر�ضيد ، اإل اإنهم يوؤكدون 
اأن منت�ضف �ضهر يوليو هو ال�ضهر الذي مت 
اأحد  اكت�ضف   حيث   ، ر�ضيد  حجر  اكت�ضاف 
ويدعى  الفرن�ضيني،  املهند�ضني  ال�ضباط 
ب��ي��ري ف��رن�����ض��وا خ��اف��ي��ري ب��و���ض��ار  ف��ى يوليو 
عام 1799 بقلعة جوليان بر�ضيد، احلجر 
ويعر�ص حجر ر�ضيد منذ يونيو عام 1802 
بازلتي  حجر  وه��و  ال��ري��ط��اين،  املتحف  يف 
 72 وعر�ضه  �ضم،   115 طوله  كبري  اأ�ضود 
لغتني  على  يحتوي  �ضم،   11 و�ضمكه  �ضم، 
مكتوبة بثالثة خطوط، واللغتان هما اللغة 

وهو  الإغريقية.،  واللغة  القدمية  امل�ضرية 
�ضامبليون  متكن  خالله  من  ال��ذي  احلجر 

من فك رموز اللغة الهريوغليفية. 
اإن  ي��وؤك��د،  ���ض��ري��ف �ضعبان  الأث����ري  اخل��ب��ري 
امل�ضرية  وال��ل��غ��ة  امل�����ض��ري��ات  بعلم  اله��ت��م��ام 
 ، اأنف�ضهم  ، كان على يد امل�ضريني  القدمية 
حيث  كان الأمري خع اإم وا�ضت م�ضدر اإلهام 
املتاأخر  الع�ضر  يف  كتري  واأ�ضاطري  لق�ض�ص 
اأع���ل���ى يف احلفاظ  ب��اع��ت��ب��اره ق����دوة وم���ث���ال 
ع��ل��ى ت���راث واآث�����ار الأج������داد.، وم��ن��ه��ا اللغة 
اأنه  �ضعبان،  �ضريف  الهريوغليفية.ويوؤكد 
لفك  حماولة  اأول  اأن  خطاأ  البع�ص  يعتقد 

رموز اللغة امل�ضرية القدمية جاءت على يد 
 1822 عام  �ضامبليون  فران�ضوا  الفرن�ضي 
حني جنح يف فك رموز حجر ر�ضيد معتمداً 
على درا�ضات كل من ال�ضويدي يوهان دافيد 
، والإجنليزي توما�ص يوجن، ولكن  اأكربالد 
يف حقيقة الأمر �ضبقت حماولت �ضامبليون 
عدة حماولت ناجحة على يد بع�ص العرب 
يف الع�ضور الو�ضطى اهتموا بالآثار القدمية 
وعلومها على عك�ص ما هو �ضائع من اإهمالهم 
كي  ل�ضامبليون  الطريق  مهدوا  حيث  لها  

يتمم تلك الدرا�ضات بالنجاح.
اه���ت���م ال����ع����رب اه���ت���م���ام���ا  ك����ب����رياً باخلط 
الكيمياء  ع��ل��م��اء  وخ��ا���ض��ة  ال��ه��ريوغ��ل��ي��ف��ي 
يف  حتمل  اللغة  تلك  نقو�ص  اأن  لعتقادهم 
ط��ي��ات��ه��ا اأ����ض���رار ال��ك��ي��م��ي��اء وحت��وي��ل املعادن 
العادية اإىل معادن نفي�ضة ، ومن اأهم العلماء 
ال��ع��رب وامل�����ض��ل��م��ني ال��ذي��ن  ق��ام��وا بدرا�ضة 
كان  الهريوغليفية،   الرموز  فك  وحماولة 
ب��ن ح��ي��ان م��ن القرن  ع��امل الكيمياء ج��اب��ر 
الرموز  »ح��ل  كتابيه  �ضمن  وال��ذي  ال�ضابع، 
علم  و«احل����ا�����ض����ل يف  ال����ك����ن����وز«  وم���ف���ات���ي���ح 
امل���ي���زان« حم����اولت ل���ق���راءة ب��ع�����ص الرموز 
الهريوغليفيةوجاء من بعده العامل امل�ضري 
اخلليفة  �ضحب  ال���ذي  م�ضلمة«  ب��ن  »اأي���وب 
اأنه متكن  املاأمون خالل زيارته مل�ضر، وورد 
من قراءة بع�ص النقو�ص امل�ضرية القدمية. 
وح�ضية  »اب���ن  اأن    ، �ضعبان  �ضريف  وي��وؤك��د 
ال��ن��ب��ط��ي« م��ن اأه����ل ال���ع���راق، وال����ذي عا�ص 
بالقرن التا�ضع  اأّلف كتاب »�ضم�ص ال�ضمو�ص 
الهرام�ضة  رم���وز  ك�ضف  يف  الأق���م���ار  وق��م��ر 
وما لها من اخلفايا والأ���ض��رار« وخمطوط 
الأق���الم«  رم���وز  معرفة  يف  امل�ضتهام  »���ض��وق 
اأن الرموز الهريوغليفية هي  حيث اكت�ضف 
منها،  العديد  بتحليل  وق��ام  �ضوتية  رم��وز 

وقام امل�ضت�ضرق النم�ضاوي جوزيف همرفون 
لالإجنليزية  امل��خ��ط��وط��ة  ت��ل��ك  ب��رتج��م��ة 
 16 قبل  اأي   1806 ع��ام  لندن  وُن�ضرت يف 

عاما من اكت�ضاف �ضامبليون. 
ك��م��ا ن��ع��رف ع���امل ال��ك��ي��م��ي��اء ال��ع��راق��ي »اأب���و 
بني  عا�ص  ال��ذي  امل�ضري«  العراقي  القا�ضم 
القرنني الثالث ع�ضر والرابع ع�ضر، والذي 
ك��ت��ب »الأق���ال���ي���م ال�����ض��ب��ع��ة« وال�����ذي ت�ضمن 
القدمية،  امل�ضرية  الن�ضو�ص  لبع�ص  ن�ضخاً 
الرباوية  ل��ل��ح��روف  ج�����دوًل  ت�����ض��م��ن  ك��م��ا 
لبع�ضها  قراءته  ج��اءت  الهريوغلفية(  )اأي 
ابن  اإ���ض��ه��ام��ات  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ���ض��ح��ي��ح��ة، 
اإي�ضاح  يف  الكنوز  »مفتاح  كتابه  يف  الدريهم 
اإ���ض��ح��اق ال��ك��ن��دي يف كتابه  امل���رم���وز«، واب���ن 
»ر���ض��ال��ة ال��ك��ن��دي يف ا���ض��ت��خ��راج امل��ع��م��ي« يف 
الك�ضف عن اأ�ضرار اخلط الهريوغليفي وفك 

رموز اللغة امل�ضرية القدمية.
ويعتر  ذو النون امل�ضري ، من اأهم العلماء 
الذين  العبا�ضية  الدولة  امل�ضريني يف ع�ضر 
ب��اع يف العلوم القدمية، وق��د  كان  ك��ان لهم 
الذي   امل�ضري(  النون  )ذو  وال��زاه��د  العامل 
ع��ا���ص يف ال��ق��رن ال��ث��ام��ن امل���ي���الدي، ل��ه باع 
امل�ضادر  ، و كل  الأ���ض��رار امل�ضرية  طويل فى 
ذكرته باعتباره من الفقهاء املحدثني ومن 

اأئمة ال�ضوفية يف م�ضر.
كان  ذو النون امل�ضري ، مهتما جدا بالآثار 
الأهمية  غ��اي��ة  م��وؤل��ف��ات يف  ول���ه  ال��ق��دمي��ة 

متعلقة باللغة امل�ضرية القدمية.
اإبراهيم وكنيته  وا�ضمه احلقيقي ثوبان بن 
امل�ضري  ال��ن��ون«  »ذو  ولقبه  الفي�ص«  »اأب���و 
796م  �ضنة  اأخ��م��ي��م مب�ضر  م��وال��ي��د  م��ن   ،
لها  اأخميم   تربيته يف منطقة  كانت  وق��د   .
القدمية  م�����ض��ر  مب��ع��اب��د  ارت��ب��اط��ه  يف  دور 
التي كان ينظرلها على اإنها اإرث الأقدمني، 

والطال�ضم  النقو�ص  قراءة  مبحاولة  واهتم 
اإن��ه جنح يف  لدرجة  املوجودة على جدرانها 
الهريوغليفية  النقو�ص  �ضفرات  اأغلب  فك 
وك��ت��ب ك��ت��اب��ا يف غ��اي��ة الأه��م��ي��ة ي��ذك��ر فيه 
حم���اولت���ه وه���و ك��ت��اب »ح���ل ال���رم���وز وبرء 
والأق���الم«  اللغات  اأ���ض��ول  ك�ضف  الرق���ام يف 
درا�ضات لكثري من اخلطوط  واللي ت�ضمن 
ذكر  ومعها  الهريوغليفية  منها  ال��ق��دمي��ة 

لقيمتها ال�ضوتية من وجهة نظره. 
واأ�ضاف �ضريف �ضعبان، اأن هذا كله يدل على 
اأن ذو النون امل�ضري، �ضبق العامل الفرن�ضي 
فران�ضوا �ضامبليون يف حماولت فك الكتابة 
وقد  �ضنة،  األ���ف  م��ن  ب��اأك��رت  الهريوغليفية 
العامل  ي��د  ع��ل��ى  امل�����ض��ري  ال��ن��ون  ذو  تتلمذ 
وقد   ، ح��ي��ان  ب��ن  ج��اب��ر  ال�ضهري  الكيميائي 
ودفن  859م  �ضنة  امل�ضري  النون  ذو  توفى 
اأن  اأهل املعافر يف اجليزة.اجلدير  يف مقابر 
موقع جوجل يوفر فى وقتنا احلا�ضر قراءة 
ودرا�ضة اللغة الهريوغليفية، وقد �ضهد عام 
درا����ض���ات اخلطوط  م��رك��ز  اإط����الق   2015
املعرفة  لن�ضر  وذل��ك  الإ���ض��ك��ن��دري��ة،  مبكتبة 
باللغة امل�ضرية القدمية، بالإ�ضافة للموقع 
الإلكرتوين »الهريوغليفية خطوة بخطوة« 
بالتعاون مع اإدارة تكنولوجيا املعلومات، وهو 
اللغة  لتعليم  تفاعلي  اإلكرتوين  موقع  اأول 
امل�ضرية القدمية، وي�ضتهدف الدار�ضني من 
باللغة  واملهتمني  وال��ه��واة  اجلامعات  طلبة 
م�ضتوياتها.  مبختلف  ال��ق��دمي��ة  امل�����ض��ري��ة 
باللغتني  ع��ل��م��ي��ة  م�����ادة  امل���وق���ع  وي��ت�����ض��م��ن 
طويل  م�ضروع  وه��و  والإجنليزية،  العربية 
الأم�����د، ح��ي��ث ي��ت��م اإث�����راء حم��ت��واه العلمي 
التعليمية  الدرو�ص  يف  �ضواء  م�ضتمر  ب�ضكل 
والختبارات امللحقة بها اأو عدد الكلمات يف 

القامو�ص اأو مناذج من القطع الأثرية.

كيف تو�ضل علماء العرب وذو النون امل�ضري لأ�ضرار اللغة الهريوغليفية ؟
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ال�صهرة ينبغي األ تتحقق بيوم اأو يومني 

غنوة حممود: ما و�ضلُت اإليه اليوم عادل بحقي

تعاقدت الفنانة ن�ضرين اأمني على امل�ضاركة فى بطولة م�ضل�ضل "حرب اجلباىل" 
املكون من 45 حلقة واملقرر بدء ت�ضويره ال�ضهر املقبل فى العا�ضمة اللبنانية 
بريوت، حيث جت�ضد ن�ضرين اأحد اأدوار البطولة الن�ضائية فى العمل الذى تدور 

اأحداثه فى اإطار �ضعبى اجتماعى تعتمد ق�ضته على العائلة ب�ضكل كبري.
م�ضل�ضل "حرب اجلباىل" ي�ضارك فى بطولته عدد كبري من الفنانني، حيث 

ي�ضم فى قائمة اأبطاله اأحمد رزق،
 اأحمد رزق، �ضو�ضن بدر، ريا�ص اخلوىل، �ضالح عبد اهلل، فردو�ص عبد احلميد، 
اأحمد خالد �ضالح، لقاء �ضويدان، خالد كمال، �ضفوة وعدد اآخر من الفنانني جارى 

التعاقد معهم، وهو األيف �ضماح احلريرى واإخراج حممد اأ�ضامة.
اأحمد  تانى" بطولة  "واحد  فيلم  ال�ضينمات  فى  م��وؤخ��راً  اأم��ني  لن�ضرين  وعر�ص 

حلمى، روبى، ن�ضرين اأمني، 
من  ع��دد  وم�ضاكة  اإي��ه��اب،  ن��ور  مالك،  اأحمد  رج��ب،  �ضيد  اجلليل،  عبد  عمرو 
�ضيوف ال�ضرف منهم عمرو وهبة من تاأليف هيثم دبور، واإخراج حممد �ضاكر 
خ�ضري، واإنتاج �ضركة �ضيرنجى فيلمز، واإ�ضراف عام اأحمد بدوى، وماجيك 

بني واأفالم م�ضر العاملية واأو�ضكار.
يذكر اأن ن�ضرين تنتظر اأي�ضاً عر�ص فيلم الرعب والت�ضويق "يوم 13" 
فى ال�ضينمات بعدما انتهت من ت�ضويره منذ عامني تقريباً وبداأ �ضناع 
اأحمد  بطولته  يف  وي�ضارك  قريباً،  لطرحه  متهيداً  له  ال��رتوي��ج  فى 

داوود، دينا ال�ضربينى،
 جومانا مراد، و�ضريف منري واأحمد زاهر وفيدرا وحممود عبداملغني 
واإخ��راج وائل عبد  وجمدي كامل ونهال عنر ونهى عابدين وتاأليف 

اهلل.

ك�ضف الفنان خالد النبوى، عن فيديو جديد له 
اأثناء اأدائه التمارين ال�ضباحية اخلا�ضة، والتى 
ي�ضتمد خاللها طاقته من طاقة الأر�ص، حيث 
ن�ضر الفيديو عر ح�ضابه ال�ضخ�ضى على موقع 

القرتاب  "حالوة  عليه:  وعلق  "اإن�ضتجرام"، 
من الأر�ص.. �ضباح النور".

وب���ني احل���ني والآخ������ر، ي��ت��ف��اع��ل ال��ن��ج��م خالد 
التوا�ضل  م��واق��ع  ع��ر  متابعيه  م��ع  ال��ن��ب��وى، 

من  جمموعة  م��وؤخ��ًرا  ن�ضر  حيث  الجتماعى، 
ا، فى  اأي�ضً ال�ضباح  ي��وؤدى متارين  ال�ضور، وهو 

منزله،
 وا���ض��ت��غ��ل ه����ذه ال��ل��ق��ط��ات ال��ت��ى ت��ع��ك�����ص حالة 
التى يبداأ بها يومه لتهنئة  الن�ضاط واحليوية 
ال�ضور،  على  وع��ل��ق  الأ���ض��ح��ى،  بعيد  متابعيه 
حبايبكم  وكل  واأنتم  �ضنة  كل  الفل..  "�ضباح 

طيبني".
وع��ل��ى ج��ان��ب اآخ����ر، ك���ان خ��ال��د ال��ن��ب��وى، هناأ، 
لألعاب  م�ضر  منتخب  لع��ب��ة  ح��م��ي��دة،  ب�ضنت 
فى  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  اإح���رازه���ا  بعد  ال��ق��وى، 
�ضباق 200 مرت عدو، ومن قبلها ذهبية 100 
مرت عدو، فى دورة األعاب البحر املتو�ضط، وقال 
ال�ضخ�ضى على موقع  فى تغريده عر ح�ضابه 

"تويرت": 
"ب�ضنت حميدة" بنت م�ضر  النور على  " �ضباح 
ال��ل��ى رف��ع��ت ا���ض��م��ه��ا وع��ل��م��ه��ا م��رت��ني ف��ى دورة 
اأحلى  م�ضر  ال��ق��وى..  لأل��ع��اب  املتو�ضط  البحر 

ب�ضبابها".
ال��ن��ب��وى خ���الل رم�ضان  ق���دم  ي��اأت��ى ه���ذا فيما 
املا�ضى م�ضل�ضل "راجعني يا هوى" بطولة نور، 

هنا �ضيحة، اأنو�ضكا،
اإبراهيم،  اإ����ض���الم  ب��دي��ر،  اأح��م��د  ع��ام��ر،   وف����اء 
طارق عبد العزيز، �ضلمى اأبو �ضيف، م�ضطفى 
دروي�������ص، ا����ض���الم ج���م���ال، ���ض��ري��ف ح���اف���ظ، اية 
�ضماحة، �ضلوى حممد على، متيم عبده، عمرو 
مهدى، نور النبوى، جال ه�ضام، وق�ضة الكاتب 
الراحل اأ�ضامة اأنور عكا�ضة، ومعاجلة و�ضيناريو 
امل��ال��ك، واإخ����راج  وح����وار حم��م��د �ضليمان ع��ب��د 
حممد �ضالمة واإنتاج �ضركة اأروما للمنتج تامر 

مرت�ضى.

خالد النبوي ي�ضتمد طاقته 
من الأر�ص يف التمارين ال�ضباحية

تبداأ الت�صوير ال�صهر املقبل

ن�ضرين اأمني تن�ضم اإىل 
اأ�ضرة "حرب اجلبايل" 

يف  حممود  غنوة  اللبنانية  املمثلة  ت�صارك 
الذي  ال�صوداء«  »ال�صوق  بعنوان  م�صل�صل 
اللبنانيني  املمثلني  من  جمموعة  بني  يجمع 

واملمثل ال�صعودي مهند احلمدي.
العمل  عن  احل��وار  هذا  يف  حتدثت  حممود 
اجلديد ودورها فيه ومكانتها كممثلة، لفتة 
اإىل اأن النظرة اإىل املمثلة اللبنانية تغرّيت، 

اإذ مل يعد ُينظر اإليها ك�صكل فقط.

حتقيق  يف  امل�ضرتكة  الدراما  ت�ضاهم  اأن  تتوقعني  هل   •
جن��وم��ي��ة ع��رب��ي��ة ل��ل��م��م��ث��ل ال��ل��ب��ن��اين وجت��ع��ل��ه م���ن بني 
ال��ف��ن��ان��ني الأوائ������ل ع��رب��ي��اً ك��م��ا ه���ي احل����ال ب��ال��ن�����ض��ب��ة اإىل 

املطربني اللبنانيني؟
َق فعاًل، ويعود الف�ضل يف ذلك اإىل الإنتاج  قَّ - هذا الكالم حَتَ
املختلفة  الأع��م��ال  اأث��ب��ت نف�ضه م��ن خ��الل  ال��ذي  اللبناين 
على  اللبنانيني  النجوم  ب��روز  يف  دوراً  ولعبْت  قّدمها  التي 
م�ضتوى العامل العربي، وهذا الأمر �ضّب يف م�ضلحة املمثل 
ُيعّد  وهذا  عربياً،  ومطلوباً  حمبوباً  اأ�ضبح  الذي  اللبناين 

اإجنازاً كبرياً.
يقارب  والتي  فيها  �ضاركِت  التي  الأعمال  اأعطْتك  هل   •

عددها ال� 18 حّقِك؟
- ط��ب��ع��اً، ���ض��ن��ع��ُت ا���ض��م��ي ب��ج��ه��دي اخل��ا���ص ومت��ّك��ن��ُت من 
اأع���م���ال مهمة م��ع جنوم  الن��ت�����ض��ار ع��رب��ي��اً، وامل�����ض��ارك��ة يف 
م�ضتوى  على  �ضواء  وا���ض��ح،  التطور  وم�ضريني.  �ضوريني 
اأمر  اإيّل  بالن�ضبة  وه��ذا  ال�ضم،  اأو  ال�ضخ�ضية  اأو  التمثيل 
بل  ي��وم��ني،  اأو  بيوم  تتحقق  األ  ينبغي  ال�ضهرة  لأن  مهّم 
حتتاج اإىل فرتة، وَمن ي�ضتهر ب�ضرعة فال بد واأن يحرتق 

ا�ضمه ب�ضرعة.
موقف  نتيجة  م�ضهوراً  ال�ضخ�ص  ي�ضبح  اأن  ميكن  اأحياناً، 
يبذل  اأن  يجب  لنف�ضه  ا�ضماً  ي�ضنع  اأن  ي���ِرد  وَم���ن  م��ع��نّي، 
جهداً واأن يتّم العرتاف به كممثل حمرتف وهذا يحتاج 

اإىل وقت.
وما و�ضلُت اإليه اليوم عادل بحقي.

م�ضريتك  يف  ط����رٍق  م��ف��رتَق  ���ض��ك��ل  ال����ذي  ال��ع��م��ل  • م��ا 
الفنية؟

- م�ضل�ضل »عالقات خا�ضة«، والنا�ص ل يزالون ي�ضاألونني 
دور  لعبت  لأنني  فيه  دوري  يحبون  وهم  اليوم،  حتى  عنه 

فتاة م�ضرية يف عمل من اإنتاج لبناين.
جناح هذا امل�ضل�ضل حقق نقلًة وحّولني من ممثلة لبنانية 

اإىل ممثلة عربية واأَْبَرَز موهبتي كممثلة.
ال�ضينما امل�ضرية، رغم قلة الأفالم،  • ملاذا مل ت�ضاركي يف 

مع اأنك معروفة يف م�ضر؟
- يف العامني الأخريين مل يكن هناك وجود لل�ضينما.

التوافق  يتم  مل  لكن  الأف��الم  من  جمموعة  علّي  ُعر�ضْت 
عليها.

• ملاذا؟
- دائ��م��اً ك��ان ه��ن��اك ع��ام��ل ن��اق�����ص، وك��ن��ت اأ���ض��ع��ر ب��اأن��ن��ي ل 
اأ�ضتطيع اأن األعب الدور اأو اأنه كان يحدث اإرباكاً يف العمل. 
ُمنا�ِضب،  غ��ري  ل��دور  واخ��ت��ي��اري  وج���ودي يف م�ضر ح�ضا�ص 

�ضيكون خطوة ناق�ضة.
اأدخلها بدور مدرو�ص  اأن  ال�ضينما م�ضوؤولية كبرية ويجب 

جيداً.
لعر�ص  امل�ضريني  املُْنِتجني  عند  مْيل  هناك  مازال  • هل 

اأدوار الإغراء على املمثالت اللبنانية؟
- مل اأقبل بدور مماثل، ورف�ضُت اأن اأحمل هذه ال�ضفة واأن 
در�ضُت  �ضكلها.  ب�ضبب  ال�ضينما  يف  تتواجد  املمثلة  اإن  يقال 
من  اأمت��ك��ن  ك��ي  م�ضر  يف  ومكثُت  ج��ي��داً  امل�ضرية  اللهجة 

لهجتها مبا ي�ضاعدين على لعب دور املراأة امل�ضرية.
اأن  يجب  اللبنانية،  الفتاة  ب�ضخ�ضية  اأقبل  عندما  وحتى 

اأقّدم دوراً ولي�ص �ضكاًل.
بعد انت�ضار املمثلة اللبنانية من خالل الأعمال امل�ضرتكة 
تاأكد اجلمهور اأن املمثالت اللبنانيات بارعات وحمرتفات 

ول�ضن جمرد اأ�ضكال فقط.
اللبنانية؟ املمثلة  اإىل  النظرة  • اختلفت 

- طبعاً والكل �ضاهم يف هذا املو�ضوع ول�ضت اأنا وحدي. 
وكان هناك حر�ص على التعامل مع املمثلة اللبنانية 
هادفة  اأدوار  يف  ُت�����ض��اِرك  اأن  وعلى  اجل��د  حممل  على 

ولي�ص يف اأدوار لعر�ص ال�ضكل والأزياء،
ي�ضتعينوا  اأن  مي��ك��ن  احل���ال���ة  ه���ذه  م��ث��ل  يف  لأن���ه���م   

بعار�ضات اأزياء.
• هل نفهم اأن ال�ضينما هي طموحك يف م�ضر ولكنك 

تنتظرين الدور املُنا�ِضب؟
- الأدوار التي ُعر�ضت علّي مل تكن ُمنا�ِضبة ول اأريد 

اأدخلها  اأن  فاإما  ع��ادي،  ب��دور  ال�ضينما  اأدخ��ل  اأن 
بدور مميز واإما ل.

ال�ضوداء«.  »ال�ضوق  م�ضل�ضل  يف  ت�ضاركني   •
ال��ع��م��ل ودورك  ل��ف��ت��ك يف ه����ذا  ال�����ذي  م���ا 

فيه؟
�ضخ�ضية  من خالل  جديداً  دوراً  األعب   -
التطرق  ويتم  واقعي  امل�ضل�ضل  »ك��رمي��ة«. 
يجمع  وه��و  جديدة  موا�ضيع  اإىل  خالله 
ب��ني الأك�����ض��ن وال��درام��ا وع��الق��ات احلب. 
العمل موؤلف من 10 حلقات، وهو لبناين 
وب��ط��ل��ه ���ض��ع��ودي )م��ه��ن��د احل��م��دي( ومن 

اإخراج اإيلي حبيب.
مع  فيها  اأ�ضتغل  التي  الثانية  امل��رة  وه��ذه 

يف  تعاونا  اأن  و�ضبق  فيلمز«  »اإي��غ��ل  �ضركة 
م�ضل�ضل »كاراميل«.

يف  م�������ض���ارك���ت���ك  ع����ن  ت��ت��ح��دث��ني  • ك���ي���ف 

م�ضابقة »م�ص ايليت«؟
- �ضاركُت كع�ضو يف جلنة حتكيم هذه امل�ضابقة التي اأَْحَيْتها 
عاملي  احلفل  املغربي.وهذا  رزان  َمْتها  وَقدَّ الزغبي  ن��وال 
وهو من حيث الأهمية يلي مبا�ضرة م�ضابقتْي ملكة جمال 
العامل وملكة جمال الكون، واأعترها جتربة مهمة �ضكلْت 

اإ�ضافًة يل.
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كم من الوقت ي�ضتغرق 
البارا�ضيتامول ليبداأ مفعوله؟

تعمل امل�ضكنات التي ُت�ضرف دون و�ضفة طبية على عالج معظم الأمرا�ص 
ال�ضائعة، من ال�ضداع اإىل تقل�ضات الدورة ال�ضهرية.

تناول  مبجرد  اإن��ه   )NHS( الوطنية  ال�ضحية  اخل��دم��ات  هيئة  وت��ق��ول 
جرعة قيا�ضية من البارا�ضيتامول، ميكن اأن ي�ضتغرق امل�ضكن ما ي�ضل اإىل 

�ضاعة حتى يعمل.
ولكن قد يبداأ ال��دواء اأي�ضا يف العمل يف اأقل من ن�ضف �ضاعة من تناوله، 
وميكن اأن ت�ضتمر تاأثرياته عدة �ضاعات، وتبلغ ذروتها يف نحو �ضاعتني من 

اله�ضم.
 500 اأو قر�ضني من عيار  للبالغني يف قر�ص  القيا�ضية  وتتمثل اجلرعة 
ملغ حتى اأربع مرات يف 24 �ضاعة، ويجب النتباه اإىل �ضرورة ترك ما ل 

يقل عن اأربع �ضاعات بني اجلرعات.
وهذا يعني بحد اأق�ضى ثمانية اأقرا�ص من عيار 500 ملغ يف اليوم.

للن�ضاء  ميكن  كما  دون��ه  من  اأو  الطعام  مع  البارا�ضيتامول  تناول  وميكن 
الوطنية  ال�ضحية  اخلدمات  هيئة  وت�ضري  باعتدال.  ا�ضتخدامه  احلوامل 

اإىل اأن �ضرب كمية قليلة من الكحول مع م�ضكنات الأمل اآمن.
ا�ضتخدام  ت�ضربه عند  م��ا  اأن  اإىل  الأب��ح��اث  بع�ص  اأ���ض��ارت  ذل��ك، فقد  وم��ع 

م�ضكنات الأمل ميكن اأن يوؤثر على �ضرعة ه�ضمها.
ومبجرد ابتالع ال��دواء، يتم تك�ضريه بوا�ضطة اأحما�ص املعدة قبل اأن مير 

عر الكبد ثم يدخل جمرى الدم.
وقال الباحثون اإن "اإفراغ املعدة"، عملية انتقال �ضيء من املعدة اإىل الأمعاء 

الدقيقة لي�ضبح ف�ضالت، ت�ضتغرق عادة نحو 15 دقيقة دون طعام.
 Saudi امل���ن�������ض���ورة يف جم��ل��ة  امل��خ��ت��ري��ة  ال���ت���ج���ارب  ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 
مثل   - ال�ضائعة  امل�ضروبات  اأن   ،Pharmaceutical Journal

ع�ضري الرتقال والكوكاكول - ميكن اأن تبطئ تك�ضري اأقرا�ص الدواء.
واأ�ضار اخلراء اإىل اأنه يجب تناول كوب من املاء فقط عند تناول الأدوية 

مثل البارا�ضيتامول اأو الإيبوبروفني للح�ضول على التاأثري الكامل.
وين�ص موقع هيئة اخلدمات ال�ضحية على ما يلي: "اجلرعات الزائدة من 
زيادة  اآث��ارا جانبية خطرية. ول يفرت�ص  ت�ضبب  اأن  البارا�ضيتامول ميكن 

اجلرعة اأو تناول جرعة م�ضاعفة اإذا كان الأمل �ضديدا".
الأمل  م��ع م�ضكنات  ج��ن��ب  اإىل  ال��ب��ارا���ض��ي��ت��ام��ول جنبا  ت��ن��اول  الآم����ن  وم���ن 
الأخرى التي ل حتتوي على اأي بارا�ضيتامول، والتي ت�ضمل الأيبوبروفني 

والأ�ضرين والكوديني.
فهناك  البارا�ضيتامول،  على  يحتويان  دواءي��ن خمتلفني  تتناول  كنت  واإذا 

خطر من حدوث جرعة زائدة.
الطبيب  والت�ضاور مع  العبوة  امل��وج��ودة على  الإر���ض��ادات  ق��راءة  املهم  وم��ن 

بخ�ضو�ص اأي اأدوية تتناولها.

� ما هي الدولة التي اأن�صئت اأول �صكة حديد يف العامل؟
���ض��ت��وك��ت��ون ودار  1925م ح��ي��ث ك��ان��ت ت��رب��ط ب��ني  اإجن���ل���رتا يف ع���ام 

لنفتون.
� ما هو ال�صيء الذي كل ما يزيد ينق�ش؟

العمر.. فكلما زاد عمر ال�ضيء نق�ص؛ لأنه بذلك النق�ص يقرتب من 
نهاية عمره وميوت.

- ملاذا يعترب البعو�ش اخطر على الإن�صان من احليوان ؟
حيوانات  ك��ل  م��ن  الن�ضان  حياة  علي  خطرا  ا�ضد  البعو�ص  ل�ضعة  ان 
الر�ص ،فقد ثبت ان %50من حالت الوفاة ب�ضبب المرا�ص ي�ضببها 
(والوبئة  املالريا  -حمي  ال�ضفراء  )احلمي  مثل  وامرا�ضه  البعو�ص 
التي يت�ضبب بها البعو�ص تق�ضي علي الف من الب�ضر قبل ان ي�ضتطيع 

الطب التغلب عليها .
� من هو العامل الذي اخرتع علم الكيمياء ومعادلت التفاعل؟

العامل جابر بن حيان.

�� اأن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�ضقط يف بحر و�ضيع لطفا على �ضطحه
�� اأن �ضوء ال�ضم�ص ل يتخلل مياه البحر اأكرث من 400 م

�� اأن عدد البالد يف �ضمال خط ال�ضتواء ثالثة اأ�ضعاف ون�ضف عدد البالد جنوب خط ال�ضتواء 
�� ان احل�ضرة املعروفة با�ضم اليع�ضوب ت�ضتطيع التقاط فري�ضتها بت�ضكيل اأرجلها ، و�ضمهم على �ضكل �ضله

ال�ضاعة  بلوغ  ، ولكن فقط قبل  ال�ضاد�ص ع�ضر ب�ضرب زوجاتهم  القرن  انه كان ي�ضمح للرجال النكليز يف   ��
العا�ضرة م�ضاء

�� اأن ما يحدثه 0.47 ليرت من البرتول من انفجار يعادل ما يحدثه وزن 0.45 كغ من الديناميت
�� اأن هنالك نوعا من الورود يف جزر الهاواي يتفتح م�ضدرا دويا قويا . وقد اأطلق على

هذه الوردة با�ضم ال�ضجرة املفرقعة النارية
�� هل تعلم اأن احلفيد ابن زهر الأندل�ضي يعتر من نوابغ الطب والأدب يف الأندل�ص. ومل يكن يف زمانه اأعلم 

منه ب�ضناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.
له الرتياق اخلم�ضيني يف الطب ور�ضالة يف طب العيون. ويعتر ابن زهر اأول من اكت�ضف جرثومة مر�ص 
اجلرب من اأطباء امل�ضلمني كما هو اأول من �ضخ�ص اأعرا�ص خراج احليزوم والتهاب التامور يف حالتي الن�ضافة 

والن�ضكاب.

الل�ص املجهول
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الفلفل احلار 
اأوردت جملة )فرويندين( 
الأملانية، اأن الطعام احلار 
مي������د اجل���������ض����م ب���ف���وائ���د 
خا�ضة  ج����ّم����ة،  ���ض��ح��ي��ة 
الذي يحتوي على الفلفل 
احلار،  الفلفل  اأو  الأ���ض��ود 
جهاز  ت��ق��وي��ة  ع��ل��ى  يعمل 
على  ي�ضاعد  مم��ا  املناعة، 
م���واج���ه���ة ن������زلت ال����رد 
وان�ضداد الأنف مثاًل، كما 
تن�ضيط  على  ي�ضاعد  اأن��ه 
يقي  مما  اله�ضم،  عملية 

من الإم�ضاك.
يف  ي�ضهم  احل���ار،  الطعام  اأن  الإن��رتن��ت  على  موقعها  يف  املجلة  واأو���ض��ح��ت 
�ضبط م�ضتوى الأن�ضولني، بالإ�ضافة اإىل اأنه يعمل على حتفيز عملية حرق 

الدهون بف�ضل الطاقة، التي يتم ا�ضتهالكها بفعل التعرق.
ك��ذل��ك ي��ح��ت��وي ال��ف��ل��ف��ل احل����ار ع��ل��ى م����ادة )ك��اب�����ض��ي�����ض��ني(، ك��م��ا يحتوي 
اإف��راز هرمون  الأ�ضود على مادة )بيرين( وكالهما يعمالن على  الفلفل 
)الإندورفني( املعروف )بهرمون ال�ضعادة(، مما ي�ضاعد على حت�ضني املزاج 

وا�ضرتخاء اجل�ضم.

داأب احد الل�ضو�ص على مراقبة احدى الفلل الفخمة لو�ضع خطة ل�ضرقتها ولكن لال�ضف كان دائما ي�ضتمع 
ل�ضوات �ضخب و�ضحكات ومو�ضيقى ت�ضدر منها وبعد مرور وقت لي�ص بالق�ضري قام هذا الل�ص بالذهاب اإىل 
مركز ال�ضرطة وقدم بالغ ازعاج اإىل ال�ضلطات املحلية يتهم فيها ا�ضحاب الفيال بال�ضجيج والزعاج والت�ضبب 
يف قلة راحته وعلى الفور وكما املتبع يف مثل تلك احلالت قام احد ال�ضباط ب�ضحبة �ضرطيني بالذهاب اإىل 

الفيال يف نف�ص التوقيت الذي حدده الل�ص وطلبا مقابلة �ضاحبة البيت .
ا�ضتقبلت �ضاحبة البيت العجوز ال�ضابط برتحاب وا�ضتعداد للم�ضاعدة فقال لها ال�ضباط انه اآ�ضف ليخرها 
املتزايدة،  ب�ضبب حفالتها  الليل  ازعاج �ضديد له طوال  بت�ضببها يف  للق�ضم تفيد  ب�ضكوى  بتقدم احد اجلريان 
هنا �ضحكت �ضاحبة البيت واخذته بهدوء اإىل خارج باب الفيال وقالت له يا بني انظر حولك ماذا ترى.. نظر 
ال�ضابط فوجد ان املنطقة تقريبا خالية ال من جمموعة من الفيالت الفخمة متناثرة هنا وهناك وان كانت 
تلك املراأة تقيم حفال كل �ضاعة فلن يوؤثر على اأي من تلك الفلل البعيدة، فت�ضاءل عما يق�ضده ال�ضاكي فقالت 
اعياد ميالد  فيديو  �ضرائط  بت�ضغيل  اق��وم  وكنت  الفيال  على مراقبة  داأب  ل�ص  انه  ال�ضابط  بب�ضاطة ح�ضرة 
ابنائي حتى يح�ص بوجود انا�ص هنا، فاأنا اعي�ص لوحدي كما ترى من فرتة لخرى وهو ل يدري ذلك ويريد 
الل�ص.. خرج  اإىل لعبة  الذي فطن  ال�ضابط  ال�ضرقة.. و�ضحكت و�ضحك معها  ننام مبكرا حتى ي�ضتطيع  ان 
ال�ضابط وذهب ملكتبه وطلب عمل بحث عن ا�ضم امل�ضتكي بل وقام باأخذ ب�ضماته يف احلال بعد �ضوؤال امل�ضوؤولني 
واكت�ضف ال�ضابط عددا كبريا من الق�ضايا م�ضجلة بناء على ب�ضمات ذلك الل�ص املتعجل والذي كان دائما يهرب 
يف الوقت املنا�ضب، فتقدم منه وقال لو مل تتعجل �ضرقة تلك الفيال ما ك�ضفت نف�ضك، ون�ضكرك انك اتيت اإىل 

هنا فقد تعبنا يف البحث عن الل�ص املجهول.

اأ�صخا�ش ي�صرتخون يف قناة مائية للهروب من الطق�ش احلار يف حديقة مائية يف هوايان مبقاطعة جيانغ�صو �صرقي ال�صني. ا ف ب

التغذية  خ��ب��ري  اأرزام��ا���ض��ت�����ض��ي��ف،  يفغيني  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن 
خطورة  املنتجات  اأك��رث  هي  الدهنية  اللحوم  اأن  الرو�ضي، 

عند تناولها يف وجبة الفطور.
وي�ضري اخلبري يف حديث تلفزيوين، اإىل اأن هناك العديد 
م���ن امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب ا���ض��ت��ب��ع��اده��ا م���ن وجبة 

الفطور.
التي ي�ضعب  "اإن الأطعمة الأكرث �ضررا هي تلك  ويقول، 
اللحوم  الأط��ع��م��ة  ه���ذه  ت��ت�����ض��در  ج����دا.  وث��ق��ي��ل��ة  ه�ضمها 
املحتوية على ن�ضبة عالية من الدهون )حلم البقر وحلم 

ال�ضاأن( لذلك من الأف�ضل ا�ضتبعادها".
وين�ضح اخلبري بعدم تناول الأطباق املعقدة مثل املعكرونة 
بالفطر اأو اجلنب والزبدة وكذلك املواد الغذائية املحتوية 

على ن�ضبة عالية من الدهون.

ويقول، "اإن من ال�ضعب ه�ضم هذه املواد، ما ي�ضكل ثقال 
كبريا على اجلهاز اله�ضمي. وبالإ�ضافة اإىل ذلك حتتوي 
اإ�ضافيا خالل  على �ضعرات حرارية عالية، ما ي�ضكل ثقال 

النهار".
وي�ضيف، كما لن يح�ضل اجل�ضم على اأي فائدة من البي�ص 

عند قليه اأكرث من الالزم.
ووف��ق��ا ل��ه، اأف�����ض��ل امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف وج��ب��ة ال��ف��ط��ور هي 
ال�ضوداء  احل��ن��ط��ة  اأو  ال�����ض��وف��ان  ع�����ض��ي��دة  م��ث��ل  ال��ع�����ض��ائ��د 
 3-2 اأو ع��ج��ة م���ن  وغ����ريه����ا، وك���ذل���ك ج���نب ال��ق��ري�����ض��ة 

بي�ضات.
اإ�ضافيا  عبئا  ي�ضكل  ول  اله�ضم  �ضهل  "الروتني،  ويقول، 
ع��ل��ى اجل���ه���از ال��ه�����ض��م��ي، ب��ع��ك�����ص ال��ل��ح��وم. وت���ن���اول امل���واد 

الروتينية يف وجبة الفطور لن ي�ضبب اإح�ضا�ضا بالثقل".

مواد غذائية ل ين�ضح بتناولها يف الفطور


