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فيتامينات ومغذيات جلفاف العني
حتدث متالزمة العني اجلافة عندما ال تنتج غدد الدموع يف العني 
ما يكفي من ال�سوائل، اأو اإذا اختفت الدموع ب�سرعة كبرية. وال يزال 
اأو  الغذائية  التدابري  ا�ستخدام  اإمكانية  بدايته بخ�سو�ص  البحث يف 

مكمالت الفيتامينات لعالج جفاف العني.
وب����داي����ة، م���ن االأف�������س���ل احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات م���ن النظام 
ذل��ك ميكن االعتماد على  ال��ق��درة على  ال��غ��ذائ��ي، لكن يف حالة ع��دم 
مكمالت الفيتامينات. وهناك اأدلة علمية حمدودة على اأن مكمالت 
الدرا�سات  بع�ص  العني، وتظهر  ت�ساعد يف عالج جفاف  الفيتامينات 
الغذائي للم�ساعدة  املحتملة للنظام  االأهمية  القائمة على املالحظة 

يف حل امل�سكلة.
فيتامني اأ

نق�ص فيتامني اأ له �سالت بجفاف العني. وال يعترب نق�ص الفيتامني 
يف  م�سكلة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ق��د  لكن  ال��ف��ق��رية،  املجتمعات  يف  اإال  �سائعاً 
اله�سمي،  اجلهاز  اأمرا�ص  مثل  الفيتامني،  امت�سا�ص  متنع  االأمعاء 

والتهاب البنكريا�ص، ومر�ص كرون.
فيتامني د

ي��ك��ون ل��ه عالقة  اأن  اأن ف��ي��ت��ام��ني د مي��ك��ن  اأب���ح���اث م��ب��ك��رة  اأظ���ه���رت 
نق�ص  اأع��را���ص  م��ن  ال��دم��وع  وظيفة  �سعف  ويعترب  ال��ع��ني،  بجفاف 
اأن مكمالت  اإىل   2015 اأجري عام  اأ�سار بحث  هذا الفيتامني. وقد 
فيتامني د قد ت�ساعد يف عالج اأعرا�ص جفاف العني، لكن يتطّلب ذلك 

اإجراء مزيد من التحقيق.

هكذا ت�ؤثر حرارة الطق�س على اجل�سم
و�سدة،  تواتراً  اأك��ر  ال�سيف  حر  موجات  اأ�سبحت  املناخ  تغري  ب�سبب 
وي�ستجيب  احلياة.  تهدد  قد  �سديدة  �سحية  عواقب  عليها  ويرتتب 
تو�سيع  رئي�سيتني:  بطريقتني  ال�����س��دي��دة  ل��ل��ح��رارة  االإن�����س��ان  ج�سم 

االأوعية الدموية، واإفراز العرق.
احلرارة،  من  مزيد  فقدان  اجللد  اإىل  ال��دم  تدفق  تزايد  عن  وينتج 
ويرّبد العرق اجللد عندما يتبّخر. وهي اآلية �سرورية للحفاظ على 

وظائف التمثيل الغذائي لتعمل ب�سكل طبيعي.
لكن وفقاَ خلرباء ال�سحة، ميكن اأن يكون لهذه االآلية عواقب وخيمة، 
فتمدد االأوعية الدموية يوؤدي اإىل انخفا�ص �سغط الدم، مما يجعل 
القلب يعمل بجهد اأكرب لدفع الدم نحو اأطراف اجل�سم. وقد يت�سبب 

ذلك يف نوبة قلبية ملن لديهم م�ساكل يف القلب.
درجات  خلطر  عر�سة  االأك��ر  االأ�سخا�ص  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  وت�سري 
اأمرا�ص  من  ويعانون  واملعزولون  ال�سن،  كبار  هم  املرتفعة  احل��رارة 
وقد وجدت  الهواء.  مكيفات  اإىل  الو�سول  وال ميكنهم  �سابقة  قلبية 
م��ن ح��االت �سحية  يعانون  ال��ذي��ن  االأ�سخا�ص  اأن  ال��درا���س��ات  اإح���دى 
احلرارة  من  للوفاة  عر�سة  اأك��ر  اً  اأي�سً هم  م�سبقاً  م��وج��ودة  عقلية 
ال�سديدة. ويعتقد الباحثون باأن �سبب هذا تاأثريات االأدوية اأو الأنهم 

قد ال يتخذون االحتياطات الالزمة للبقاء هادئني يف موجة احلر.

ريا�س حمرز يثري ال�سخرية بـالهاتف املك�س�ر
اأثار هاتف املهاجم الدويل اجلزائري ريا�ص حمرز �سخرية كبرية على 
مان�س�سرت  جنم  من  تعليقا  ا�ستدعى  ال��ذي  االأم��ر  االجتماعية،  امل��واق��ع 
�سيتي االإجنليزي. وقبل توجهه مع فريقه �سوب الواليات املتحدة، ن�سر 
حمرز �سورة على موقع التوا�سل االجتماعي تويرت وبيده هاتف مك�سور. 
واأ�سعلت ال�سور تعليقات املتابعني، الذين ا�ستغربوا كيف اأن جنما كبريا 
ي�ستخدم هاتفا مك�سورا. وقال اأحدهم "هل اأنت فعال مليونري؟"، فيما 
املك�سورة".  بهواتفهم  اأي�سا يحتفظون  امل�ساهري  "احلمد هلل..  اآخر  ذكر 
التعليقات ال�ساخرة جعلت ريا�ص حمرز يدخل على اخلط وين�سر �سورة 
اأعلم ذلك"، ممازحا  "نعم  اأخرى للهاتف املك�سور، ويعلق عليها بالقول 
اإىل جتديد عقده مع  ي�سري  العقد". وكان حمرز  اأنتظر جتديد  "كنت 
نادي مان�س�سرت �سيتي حتى العام 2025. واعترب حمللون جتديد عقد 
�ساهم  بعدما  عاما،   31 العمر  من  البالغ  لالعب  مكافاأة  مثابة  حمرز 
يف احتفاظ �سيتي بلقب الربميريليغ. ومنذ و�سوله من لي�سرت �سيتي 
مباراة   189 حم��رز  خ��ا���ص  ���س��ن��وات،   4 قبل  دوالر  مليون   71 مقابل 
بت�سكيلة املدرب االإ�سباين بيب غوارديوال، و�سجل 63 هدفا واأ�سهم ب�45 
املمتاز،  االإجنليزي  ال��دوري  يف  األقاب  بثالثة  فاز  كما  حا�سمة.  متريرة 

وثالثة األقاب يف كاأ�ص الرابطة وكاأ�ص االحتاد مرة واحدة.
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ن�بات ع�سبية ثم م�ت.. 
حالة غريبة للما�سية 

وجود  من  التاأكد  مت  اأن��ه  ال�سبت  االأول  اأم�ص  الكرواتية  ال�سلطات  اأعلنت 
نافقة يف  التي عر عليها  املا�سية  روؤو���ص  اجلمرة اخلبيثة يف ع�سرات من 

حديقة طبيعية اإىل جنوب �سرق العا�سمة الكرواتية زغرب.
جيف  على  اختبارات  اأج��رت  ال�سلطات  اإن  الكرواتية  الزراعة  وزارة  وقالت 

احليوانات بعد تقارير عن ظهور اأعرا�ص ع�سبية على املا�سية.
واأ�سافت اأنه مت اتخاذ جميع االإجراءات الحتواء تف�سي املر�ص يف لوني�سكو 
ببيئته  وامل��ع��روف  �سافا  نهر  �سفاف  على  يقع  في�سان  �سهل  وه��و  بوليي، 

الفريدة.
يف ال�سياق، اأفاد تلفزيون "ات�ص اآر تي" احلكومي، باأن 4 اأ�سخا�ص مت نقلهم 

اإىل م�ست�سفى ب�سبب اأعرا�ص خفيفة مرتبطة باجللد.
االأ�سبوعني  يف  ن��ف��ق��ت  امل��ا���س��ي��ة  م��ن  روؤو������ص   107 اأن  ال��ت��ق��ري��ر  يف  وج����اء 

املا�سيني.
وقال م�سوؤول ال�سحة العامة املحلي اإينو�سالف بركيت�ص "ميكننا القول اإن 

الو�سع حتت ال�سيطرة الكاملة وال يوجد جمال للذعر".
ميكن  التي  البكتريية  اجلراثيم  ب�سبب  اخلبيثة  اجلمرة  مر�ص  ويتف�سى 
اأو  الغزيرة  االأمطار  ب�سبب  تن�سيطها  يتم  االأر���ص حتى  كامنة يف  اأن تظل 
ال�سريع لعدد كبري من  النفوق  اأن ي�سبب  اأو اجلفاف. وميكن  الفي�سانات 
احليوانات يف وقت ق�سري. وغالبا ما يتم العثور على املا�سية امل�سابة نافقة 
اأي مر�ص م�سبقا. ون��ادرا ما ينت�سر مر�ص اجلمرة اخلبيثة  اكت�ساف  دون 

اإىل الب�سر وتقريبا ال ينتقل من �سخ�ص الآخر.

مالب�س حتمل ر�سائل وطنية 
جتتاح متاجر اأوكرانيا 

تتجول اأم برفقة ابنتها ال�سابة داخل متجر 
مالب�ص كبري يف و�سط العا�سمة االأوكرانية 
كييف حيث تنت�سر مو�سة املالب�ص الوطنية 
كقم�سان طبعت عليها �سورة كلب يرتدي 
�سرتة واقية من الر�سا�ص وي�سع نظارات 
"منلك  تاتيانا  ال��وال��دة  وت��ق��ول  �سم�سية. 
الكثري من هذه املالب�ص"، م�سريًة اإىل اأنها 
غالباً ما تق�سد املتجر ل�سراء ثياب مماثلة 
اأوكرانيا  الوطنية يف  املالب�ص  رواج  يف ظل 
اأواخر  للبلد يف  ال��رو���س��ي  ال��غ��زو  ب��دء  منذ 
القم�سان  على  ويظهر  ���س��ب��اط-ف��رباي��ر. 
املحلية  التجارية  العالمة  ت�سّنعها  التي 
"جاي كوك"، الكلب "باترون" الذي قّلده 
زيلين�سكي  االأوكراين فولودميري  الرئي�ص 
ميدالّية يف اأيار-مايو ملكافاأته على عمله يف 
تاتيانا  ابنة  االألغام. وتقول فالرييا  ك�سف 
"اأحب باترون ال�سغري"، فيما تهز والدتها 
راأ�سها موافقة. ولفت موؤ�س�ص "جاي كوك" 
التي  ال��ق��م�����س��ان  اأّن  اإىل  ف��ي��وت  ���س��ريغ��ي 
"حالياً  ه��ي  ب��ات��رون  ���س��ورة  عليها  طبعت 
العالمة  م��الب�����ص  ب���ني  �سعبية"  االأك�����ر 
التجارية التي اأًُطلق عليها ا�سم امل�ستك�سف 
الربيطاين جيم�ص كوك وت�سّنع مالب�سها 

يف غرب اأوكرانيا.

درا�سة تك�سف عن خطر "قاتل" 
قد ي�سببه لعق كلبك ل�جهك! �ص 23

حرق ال�سعرات احلرارية
تلعب مادة البوليفينول املتوفرة يف ال�ساي االأخ�سر دوراً 
ال����وزن، الأن��ه��ا ت�سّنف واح����دة م��ن م�سادات  ف��ى خ�����س��ارة 
تناول  ق��ررِت  اإذا  الدهون،  ت�ساهم يف حرق  التي  االأك�سدة 
�ساعات  اأول  ف���ى  ف���ارغ���ة  م��ع��دة  ع��ل��ى  االأخ�������س���ر  ال�����س��اي 

ال�سباح.
وتعترب مادة الكاتيكني من م�سادات االأك�سدة، التي متنع 
دهون اجل�سم من الرتاكم، كما ت�سهم فى حرق ال�سعرات 
احل��راري��ة عن طريق زي��ادة درج��ة ح��رارة اجل�سم خا�سة 

عند تناول ال�ساي االأخ�سر يف ال�سباح وعلى الريق.
ك��م��ا اأّن حم��ت��وى ال�����س��اي االأخ�����س��ر م��ن ال��ك��اف��ي��ني يدعم 
خ�سارة الوزن، وي�سهم فى حرق دهون اجل�سم وال�سعرات 
الكافيني  من  ملليجرام   100 ا�ستهالك  فاإن  احلرارية. 

يعادل حرق 9 �سعرات حرارية اإ�سافية.

الوقاية من ال�سرطان
ال�����س��اي االأخ�����س��ر ل��دي��ه ال��ق��درة على قتل وم��ن��ع اخلاليا 
ال�سرطانية من النمو فى اجل�سم، حيث ت�سهم مكّوناته فى 
احلفاظ على �سحة القلب واالأوعية الدموية، باالإ�سافة 

اىل اأنه يبطئ عملية ال�سيخوخة.
تابعي املزيد: فوائد املا�ص للعظام والذاكرة ال ت�سدق

تقوية املناعة
اأج�ساماً  اأميني يوّفر  يحتوي ال�ساي االأخ�سر على حم�ص 
عملية  كفاءة  من  وتزيد  املناعة،  تعزيز  يف  ت�ساعد  م�ساّدة 
التمثيل الغذائي، مما ي�ساعد يف خ�سارة الوزن الزائد. ميتاز 
ال�ساي االأخ�سر بخ�سائ�ص م�ساّدة للبكترييا والفريو�سات، 
وتعزيز  امل��ن��اع��ي  اجل��ه��از  تقوية  يف  ي�ساعد  ت��ن��اول��ه  اأن  اأي 
وظائفه، وهذا يعني اأنه يلعب دوراً يف حماربة الفريو�سات 
والبكترييا امل�سّببة للمر�ص والتي تدخل اجل�سم، مما يقّلل 

من فر�ص اإ�سابتِك باالأمرا�ص املختلفة.

يق�سي على رائحة الفم املزعجة
الق�ساء  الريق ي�ساهم فى  ال�ساي االأخ�سر على  اإن تناول 
ع��ل��ى م�����س��ك��ل��ة اجل���ف���اف، ال���ت���ي ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا رائ���ح���ة الفم 

الكريهة.

خف�ض الكولي�سرتول
الكولي�سرتول، فقد  ارتفاع م�ستويات  اإذا كنِت تعانني من 
الطرق  اأهم  الريق من  على  االأخ�سر  ال�ساي  تناول  يكون 
�سوى  عليِك  ما  لذا  م�ستوياته،  خف�ص  يف  ت�ساعدِك  التي 
�سرب كوب من ال�ساي االأخ�سر على الريق. وبف�سل القيم 
الغذائية املوجودة فيه، فاإنه يلعب دوراً يف خف�ص م�ستويات 

الكولي�سرتول  م�ستويات  وتعزيز  ال�سيء  الكولي�سرتول 
اجليد.

التخل�ض من التعب
م��ن ف��وائ��د ال�����س��اي االأخ�����س��ر ع��ل��ى ال��ري��ق اأن���ه ي�ساعد يف 
اأنه  ع��ام، ومبا  ب�سكل  الطاقة  وزي��ادة  التعب  التخل�ص من 
ي�ساعد يف  تناوله  فاإنَّ  والكروم،  والزنك  باملغني�سيوم  غني 
زي��ادة تدفق ال��دورة الدموية يف اجل�سم؛ االأم��ر الذي من 
�ساأنه اأن يزيد من �سعورِك بالطاقة. كما اأنَّ احتواءه على 
وزيادة  التعب  تقليل  ي�ساعد يف  الكافيني  قليلة من  ن�سبة 

م�ستوى الن�ساط يف اجل�سم.

فوائد �سحية منّوعة لل�ساي الأخ�سر على الريق:
- تعزيز املزاج وال�سحة النف�سية.

- �سبط م�ستويات �سغط الدم يف اجل�سم.
- خف�ص خطر االإ�سابة باأمرا�ص القلب املختلفة.

- حت�سني �سحة الفم واالأ�سنان.
االإ�سابة  من  واحلماية  اله�سمي  اجلهاز  �سحة  تعزيز   -

بامل�ساكل اله�سمية املختلفة.
ت��رط��ي��ب اجل�����س��م وح��م��اي��ت��ه م��ن االإ�سابة  امل�����س��اع��دة يف   -

باجلفاف.

اآيف�ن مبيزة مل 
ي�سبق لها مثيل!

ت���ع���د ه����وات����ف اآي�����ف�����ون م����ن اأك����ر 
العامل،  اأم���ان���اً يف  ال��ه��وات��ف  اأن����واع 
ورغم ال�سمعة املمتازة التي تتمتع 
اآب���ل  ان  اإال  ال���ه���وات���ف،  ه����ذه  ب��ه��ا 
وخ�سو�سية  ب��اأم��ن  "املهوو�سة" 
"بع�ص"  منح  قررت  م�ستخدميها 
اأمنية  م���ي���زة  ه���وات���ف���ه���ا  ح���ام���ل���ي 
ا�سم  حت���م���ل  م�سبوقة"  "غري 
اأو   "Lockdown Mode"

و�سع االإغالق.
االإختيارية  امل��ي��زة  ه���ذه  و���س��ت��وف��ر 
لعدد  االأمان"  م��ن  خ��ارق��ة  "قوة 
�سغري جداً من م�ستخدمي اآيفون 
رقمية  تهديدات  يواجهون  الذين 

نادرة ومتطورة.
املعلومات،  باأمن  املخت�سة  وتقول 
ملوقع  ح���دي���ث  يف  االأ����س���ق���ر،  روال 
عندما  اإن��ه  عربية"  نيوز  "�سكاي 
يتعلق االأمر باأمان الهاتف الذكي، 
فاإن نظام iOS على اآيفون ُيحِدُث 
فرقاً كبرياً نظراً للطريقة املعتمدة 
يف ت�سميم النظام، ولكن اآبل قررت 
رفع ال�سقف عالياً من خالل ميزة 
التي   "Lockdown Mode"
الهجمات  ���س��د  م��ه��م��ت��ه��ا  ���س��ت��ك��ون 
التي  "املاأجورة"  ال�����س��ي��ربان��ي��ة 
ت�ستهدف اأ�سخا�ساً حمددين ولي�ص 
اإن  االأ�سقر  وت�سيف  النا�ص.  عامة 
 "Lockdown Mode" م��ي��زة 
اخلريف  يف  ط��رح��ه��ا  �سيتم  ال��ت��ي 
املقبل عرب نظام Ios16، �ستقوم 
اأنواع  معظم  بحظر  تفعيلها  عند 
امل��ل��ف��ات ال��ت��ي ت��رد يف ال��ر���س��ائ��ل ما 
بتعطيل  �ستقوم  كما  ال�سور.  ع��دا 
الواردة  ال��رواب��ط  معاينة  اإمكانية 
حظر  اىل  باال�سافة  الر�سائل،  يف 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الويب  ب��ع�����ص م��زاي��ا 
 FaceTime ومكاملات  املعقدة 
ال��واردة يف حال مل يكن امل�ستخدم 

قد اأر�سل طلباً للمت�سل �سابقاً.

عطل فني يجرب طائرة على الهب�ط 
اأم�ص  اأنباء حملية   ذك��رت وك��االت 
االأحد اأن اإنديجو وهي اأكرب �سركة 
م�سار  ح���ول���ت  ال��ه��ن��د  يف  ط�����ريان 
باك�ستان  يف  كرات�سي  اإىل  ط��ائ��رة 
فني"،  "عطل  ب�����س��ب��ب  امل����ج����اورة 
يف ث���اين ح����ادث م��ن ن��وع��ه يتعلق 
ب��ه��ب��وط غ���ري م���ق���رر يف اأق�����ل من 
متجهة  الرحلة  كانت  اأ�سبوعني. 
العربية  االإم��ارات  ال�سارقة يف  اإىل 
امل��ت��ح��دة م���ن م��دي��ن��ة ح���ي���در اأب����اد 
اإيه. اأنباء  اجلنوبية. وقالت وكالة 
لتلفزيون  املحلي  ال�سريك  اإن.اآي 
ن���ق���ال عن  ت����غ����ري����دة  روي���������رتز يف 
الحظ  اأن  "بعد  ال��ط��ريان  ���س��رك��ة 
اأباد  -ح��ي��در  ال�سارقة  رح��ل��ة  ق��ائ��د 
عطاًل فنياً يف الطائرة، مت حتويل 
بباك�ستان  كرات�سي  اإىل  ال��ط��ائ��رة 

كاإجراء احرتازي".

ف�ائد ال�ساي الأخ�سر على الريق مذهلة يف حرق الده�ن 

عديدة  �سحية  فوائد  الريق  على  الأخ�سر  ال�ساي  يحمل 
ال�سمنة،  على  والتغّلب  ال��زائ��د  ال���وزن  خ�سارة  منها 

 C �سي  فيتامني  الأك�����س��دة،  مب�سادات  لغناه  ن��ظ��رًا 
،البوتا�سيوم، الكال�سيوم، حم�ض الفوليك، فيتامني 
بي B، النحا�ض وحم�ض البانتوثينيك، الذى ي�سهم 
التمثيل  عملية  كفاءة  وزي��ادة  الدهون  حرق  يف 

الغذائي.
توؤكد اخت�سا�سية التغذية مرينا الفتى ل� "�سيدتي.

نت" اىل اأن ال�ساي الأخ�سر على الريق ي�ساهم 
ال�ساّر، بالإ�سافة  الكولي�سرتول  يف خف�ض 

اىل اأنه مفيد للدورة الدموية ب�سكل 
كبري، كما يعترب م�سّياًل طبيعيًا للدم 

الفم  ينّظف  اجل�سم،  مناعة  ويرفع 
من  القليل  على  ويحتوي  اجل�سم  ويرّطب 
ملري�سات  اأي�سًا  مفيد  الطبيعية.  املنّبهات 
ي�ساهم  لأن���ه  وال��زه��امي��ر  الباركن�سون 
وتتابع  الأع���را����ض.  م��ن  التخفيف  يف 
فوائد  عن  متحدثة  مرينا  الإخت�سا�سية 
ال�ساي الأخ�سر على الريق بالتف�سيل، يف 

املقال الآتي:

اأو�ست اجلمعية االأملانية للتغذية بتناول 5 ح�س�ص من اخل�سروات 
والفيتامينات،  باملعادن،  اجل�سم  الإم��داد  يومياً  ال�سرورية  والفواكه 
مثل احلديد، والبوتا�سيوم، وفيتامني A، وفيتامني C، بنحو 650 

غراماً.
واأو�سحت اأنه يجب تق�سيمها على 3 ح�س�ص خ�سروات بنحو 400 
احل�سة  اأن  اإىل  م�سرية  غراماً،   250 بنحو  فواكه  وح�ستي  غراماً، 

تعادل ما ميالأ راحة اليد ب�سكل تقريبي.
وميكن حتديد احل�سة بدقة اأكرب باتباع القواعد التالية:

- للخ�سروات النيئة، 125 غراماً تعد ح�سة.
- للخ�سروات املطبوخة، تقدر احل�سة ب� 150 غراماً.

- حبة الفاكهة مثل التفاح، تقدر احل�سة ب� 150 غراماً.
 125 ب�  احل�سة  تقدر  االأن��ان��ا���ص،  مثل  االأث��ق��ل  الفاكهة  اأو  للتوت   -

غراماً.

ما كمية اخل�سراوات والف�اكه 
ال�سرورية للج�سم ي�ميًا؟
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�ش�ؤون حملية

جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية تن�سر درا�سة علمية رائدة حول مقيٍم يف دبي �سجل رقمًا قيا�سيًا يف مو�سوعة غيني�ض بعد عبوره �ست اإمارات خالل �ستة اأيام �سريًا على الأقدام

 تعاونت اجلامعة وميديكلينيك ال�سرق الأو�سط مع الربيطاين �س�ن بريج�س لدرا�سة التغريات الف�سي�ل�جية الناجتة عن هذا التحدي
الباحث�ن يف اجلامعة حددوا العالمات الكيميائية احلي�ية لتلف اخلاليا واللتهابات والإجهاد وانخفا�س م�ست�يات الده�ن يف اجل�سم لدى بريج�س الذي جنح يف قطع م�سافة 619 كيل�مرتًا خالل �ستة اأيام و21 �ساعة

ال�سعبي ال�سوق  يف  منتجاتها  تعر�ض  حماًل   132

ال�س�ق ال�سعبي يف مهرجان لي�ا للرطب.. منتجات تعك�س الرتاث وحتتفي بالنخيل
املهرجان اأرجاء  يف  تت�زع  القه�ة  وعربات  الرطب  لبيع  وحمالت  للحرفيات  ركنًا   24

لبت طلب عمه يف اإنتاج فيديو دعمًا له يف مواجهة ال�سرطان

�سرطة دبي ُت�سعد طفاًل اأيرلنديًا �سغ�فًا بال�سيارات الريا�سية

•• دبي- الفجر 

والعلوم  للطب  را���س��د  ب��ن  حممد  جامعة  ن�سرت 
ال�سرق  ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  ال�����س��ح��ي��ة 
االأو�سط، درا�سًة رائدة اأجرتها لتقييم اال�ستجابات 
من  الب�سري  للج�سم  والف�سيولوجية  اجل�سدية 
خالل رحلة �سون بريج�ص، الريا�سي الربيطاين 
ال��ه��اوي واملقيم يف دب��ي وال��ت��ي دخ��ل م��ن خاللها 

مو�سوعة غيني�ص لالأرقام القيا�سية. 
قطع  يف  عاماً،   34 البالغ  بريج�ص،  �سون  وجن��ح 
و21  اأي���ام  �ستة  خ��الل  كيلومرتاً   619 م�سافة 
ان��ط��ل��ق م���ن منطقة  ث��ان��ي��ة، ح��ي��ث  ���س��اع��ًة و47 
االإمارات  لدولة  الغربية  احل��دود  على  الغويفات 
متجهاً اإىل ال�ساحل ال�سرقي يف الفجرية. وتوىل 
العلماء يف اجلامعة وميديكلينيك ال�سرق االأو�سط 
ال�ساب الربيطاين قبل �سهرين  متابعة تدريبات 
من انطالق رحلته، واأج��روا له فحو�سات دقيقة 

وحتليالت م�ستمرة اأثناء التحدي وبعده.
توما�ص  الدكتور  قال  املو�سوع،  على هذا  وتعليقاً 
والتقنيات  االب��ت��ك��ار  يف  م�ساعد  اأ���س��ت��اذ  ب��وي��الت، 
املثري  من  ك��ان  تقني،  منظور  "من  اجلامعة:  يف 
لالهتمام حتليل كم البيانات التي ميكننا جمعها 
املختلفة  ل��الرت��داء  القابلة  االأج��ه��زة  خ��الل  م��ن 
ا�ستجابات  ل��ف��ه��م  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  مي��ك��ن��ن��ا  وك���ي���ف 

ورغم  اأف�سل.  ب�سكل  واحتياجاتهم  الريا�سيني 
اأن االآالم اجل�سدية متوقعة يف مثل هذه احلاالت، 
لكن االإجهاد النف�سي الناجت عن حتٍد كهذا ي�ساهم 
تتعلق  خ��ف��ي��ة  ج���وان���ب  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  يف 
بالن�ساط الذهني واآليته، ف�ساًل عن درا�سة تاأثري 

قلة النوم على االأداء".
وك�����س��ف��ت ال���درا����س���ة ع���ن ت��ع��ر���ص ب��ريج�����ص، رغم 
اآالم  من  اتبعها،  التي  املدرو�سة  الغذائية  اخلطة 

خالل  واالإ���س��ه��ال  وال���ق���يء  اله�سمي  اجل��ه��از  يف 
اأن  ك��م��ا  ال��ق��ل��ي��ل��ة االأوىل م��ن رح��ل��ت��ه.  ال�����س��اع��ات 
االأوىل  الثالثة  االأي���ام  خ��الل  لديه  ال��ن��وم  معدل 
اإىل  اأدى  �ساعتني ون�سف فقط، مما  كان ح��وايل 
وال��ط��اق��ة الالزمني  ال��وق��ت  ح��رم��ان ج�سمه م��ن 

ال�ستجماع قواه وجتديد ن�ساطه.
ال��دك��ت��ور �ستيفان دو  م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال االأ���س��ت��اذ 
بلي�سي�ص، عميد االأبحاث والدرا�سات العليا واأ�ستاذ 

باجلامعة:  الطب  كلية  االأع�ساء يف  علم وظائف 
ت�سجيع  يف  اأج��ري��ن��اه��ا  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  "ت�ساهم 
مثل  خو�ص  يحاولون  الذين  الهواة  الريا�سيني 
م�سبقة  ا�سرتاتيجية  اتباع  على  التحديات  ه��ذه 
االأداء وحَت����د من  ت��ع��زز  امل����اء وال��ت��غ��ذي��ة  ل�����س��رب 

االإ�سابات."
 ومن جانبه قال الدكتور اأالن كوري، رئي�ص ق�سم 
االأو�سط:  ال�سرق  ميدكلينك  يف  الريا�سي  الطب 

الريا�سي  ال��ط��ب  اأخ�سائي  ا�ست�سارة  "تكت�سب 
خالل مرحلة التخطيط اأهميًة كبرية، باالإ�سافة 
اإىل ممار�سة تدريبات التحمل والتمارين اخلا�سة 
ذلك  من  واالأه��م  والتكّيف،  القوة  م�ستوى  برفع 
الريا�سي  متّكن  التي  النف�سية  امل��ه��ارات  تطوير 
النوم  وقلة  واالإره���اق  اجل�سدي  االأمل  حتمل  من 

واالإ�سابات".
ت�سعة  قبل  اجل���ري  على  متارينه  بريج�ص  وب���داأ 

اإىل اث��ن��ي ع�سر ���س��ه��راً م��ن ال��ت��ح��دي، وذل���ك ملدة 
يف  ك���م   50-40( االأ����س���ب���وع  يف  ���س��اع��ات   6-5
اأ�سهر،  ت�سعة  اإىل  ب�ستة  التحدي  االأ�سبوع(. وقبل 
10 �ساعات يف االأ�سبوع  زادت متارينه لت�سل اإىل 
)80-100 كم يف االأ�سبوع(، وخالل ال�ستة اأ�سهر 
التي �سبقت التحدي، حافظ بريج�ص على جدول 
زمني للجري ملدة 15 �ساعة يف االأ�سبوع )125 
ال��درا���س��ة يف جملة  نتائج  وُن�����س��رت  ك���م(.   -150
ال��ط��ب وال��ع��ل��وم ال��ري��ا���س��ي��ة وال��ت��ي ا���س��ت��ن��دت اإىل 
التحدي  قبل  اإج��راوؤه��ا  مت  التي  ال��دم  فحو�سات 
الذكية  ال�ساعة  على  امل�سجلة  والبيانات  وب��ع��ده 
عن  ف�ساًل  التحدي،  خ��الل  بالريا�سي  اخلا�سة 
وبعد  االنطالق  اأُجريت معه قبل  التي  املقابالت 

انتهاء التحدي. 
وبدوره، قال الدكتور توم لوين، االأ�ستاذ امل�سارك يف 
ال�سحة العامة وعلم االأوبئة يف اجلامعة: "ك�سفت 
التحليالت بعد نهاية التحدي عن ا�ستمرار االأمل 
حتى بعد و�سول امل�سارك اإىل خط النهاية. وزادت 
اأ�سبوع  بعد  امل�سي  �سعوبة  من  ال�ساق  ق�سبة  اآالم 
قلة  من  بريج�ص  عانى  كما  التحدي،  نهاية  من 
يومياً  �ساعتني  اأو  ل�ساعة  ن��وم  معدل  م��ع  ال��ن��وم، 
على مدار ال�سهر االأول بعد التحدي، ف�ساًل عن 
الكوابي�ص التي راودته واملتعلقة باإكمال التحدي، 

والتي بداأت بالتال�سي بعد خم�سة اأ�سابيع".

•• ليوا – الفجر 

ال�سعبي يف مهرجان ليوا للرطب  ال�سوق  يقدم 
بدورته الثامنة ع�سرة 2022، منتجات متنوعة 
ومتعددة تعك�ص مبا تقدمه متنوعاً لوحات من 
الرتاث االإماراتي، وحتتفي بالنخيل من خالل 
فعاليات  وت�ستمر  به،  املرتبطة  املنتجات  عر�ص 
اجلاري  يوليو   24 لغاية  املهرجان  وم�سابقات 
حت���ت رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زايد 
وزير  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
اإدارة املهرجانات  ديوان الرئا�سة، بتنظيم جلنة 

والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي.
املهرجان  مدير  امل��زروع��ي،  خلفان  عبيد  وق��ال 
 132 ي�سم  امل��ه��رج��ان  يف  ال�سعبي  ال�����س��وق  اإن 
العديد  املهرجان  يقدم جلمهور  حماًل متنوعاً 
من ال�سناعات التقليدية االإماراتية، واملاأكوالت 
العربية،  والقهوة  التموينية  وامل���واد  ال�سعبية 
وغريها،  ومت���ر  رط���ب  م��ن  النخيل  وم��ن��ت��ج��ات 

الن�ساء،  وحلي  والبخور  والعطور  واحل��ل��وي��ات 
اليدوية  وامل�����س��غ��والت  امل��الب�����ص  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
املعرو�سات  ه��ذه  متتاز  حيث  الكثري،  وغ��ريه��ا 
باأ�سعار تناف�سية مقارنة مع االأ�سواق التجارية، 
وحم���الت  ل��ل��ح��رف��ي��ات  رك���ن���اً   24 ج���ان���ب  اإىل 
اأرجاء  يف  تتوزع  القهوة  وع��رب��ات  الرطب  لبيع 

املهرجان.
ال�سعبي يحتوي  ال�سوق  اأن  اإىل  املزروعي  واأ�سار 
توزيعها على  ال��ت��ي مت  االأرك����ان  م��ن  ع��دد  على 
اليدوية  حرفهن  فيها  يعر�سن  اإذ  احلرفيات، 
الرتاثية  املنتجات  روع��ة  حيث  الزائرين  اأم��ام 
اأمام  امل�سنوعة من قبل جمموعة من االأمهات 

الزوار مبا�سرة.
االثنني .. ا�ستالم وحتكيم م�ساركات م�سابقات 

والتني" الدار  وفواكه  و�سلة  "ال�سي�سي 
الرطب يف مهرجان  مزاينة  تبداأ جلنة حتكيم 
ليوا للرطب، يوم غٍد االثنني، ا�ستالم وحتكيم 
و�سلة  ال�سي�سي  مزاينة  م�سابقات  يف  امل�ساركات 

وفواكه الدار والتني )االأحمر واالأ�سفر(، فيما 
�سيتم االإعالن عن النتائج يف اليوم التايل.

وخ�����س�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان 15 
جائزة ملزاينة رطب ال�سي�سي بقيمة 397 األف 
الدار  ف��واك��ه   �سلة  مل�سابقة  ج��وائ��ز  و3  دره���م، 
مل�سابقة  دره��م، و10 جوائز  األ��ف   400 بقيمة 
األ��ف دره���م، و10   117 االأح��م��ر بقيمة  التني 
جوائز مل�سابقة لتني االأ�سفر بقيمة 117 األف 

درهم.
ن����ادي ت����راث االإم�������ارات ي��ن��ظ��م حم��ا���س��رت��ني يف 

املهرجان
ينظم نادي تراث االإمارات حما�سرتني بعنوان 
النخيل"  برتاث  املرتبطة  ال�سعبية  "االأهازيج 
و"نخيل التمر يف كتابات الرحالة، وذلك �سمن 
الربنامج الثقايف امل�ساحب مل�ساركة جناح النادي 

يف مهرجان ليوا للرطب 2022.
اجلاري  يوليو   18 االث��ن��ني  غ��ٍد  ي��وم  وتنطلق 
املحا�سرة االأوىل والتي تاأتي بعنوان "االأهازيج 
تقام  فيما  النخيل"،  ب��رتاث  املرتبطة  ال�سعبية 
املحا�سرة الثانية بعنوان "نخيل التمر يف كتابات 

الرحالة" يوم االأربعاء القادم 20 يوليو.
اإدارة  امل���ن���اع���ي م���دي���ر  ب���ن ع��ل��ي  ���س��ع��ي��د  وق�����ال 
االأن�����س��ط��ة، اإن ن���ادي ت���راث االإم����ارات م��ن اأقدم 
يف  بانتظام  ت�����س��ارك  ال��ت��ي  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات 
اأن  اإىل  الف��ت��ا  املختلفة،  ال��رتاث��ي��ة  امل��ه��رج��ان��ات 
تظهر  مميزة  وب�سمة  م�سهوداً  ح�سوراً  للنادي 
للرطب،  ليوا  مبهرجان  ال�سنوية  م�ساركته  يف 
حيث ميثل جناح النادي نقطة ثقل جتذب اإليها 

الزوار للتعرف على تراث الدولة.
احلرفية  الور�ص  �سمن  من  اأن  املناعي  واأو�سح 
املتنوعة جلناح النادي تاأتي ور�سة �سف اخلو�ص، 
التي تعك�ص اال�ستخدام االأمثل مل�ستقات النخيل 
واأدوات  فنية  حتف  اإىل  وحتويلها  اخلو�ص  من 
واالأج�����داد،  االآب��اء  ي�س�����تخدم�������ها  كان  ي������ومية 
الربابة  لتعليم  ور���س��ة  ه���ناك  �ست�����كون  ك������ما 
تراثي  جمل�ص  اإىل  اإ�سافة  ليوا،  منطقة  الأبناء 
االإماراتية  وال�سيافة  ال��ك��رم  تفا�سيل  يج�سد 

االأ�سيلة.

من جهتها اأ�سارت فاطمة املن�سوري مديرة اإدارة 
للنادي،  التابع  زايد للدرا�سات والبحوث  مركز 
على  تاأكيداً  تاأتي  املهرجان،  امل�ساركة يف  اأن  اإىل 
ح�سور نادي تراث االإمارات الدائم يف املنا�سبات 
متيز  اإىل  الفتة  بالدولة،  الرتاثية  والفعاليات 
ال�سابقة ملهرجان  ال��دورات  النادي يف  م�ساركات 
ليوا للرطب مبا قدمه من �سياق معريف للرتاث 

االإماراتي كان مثار اهتمام زوار املهرجان.
معر�ساً  �سي�سم  اجل��ن��اح  اأن  املن�سوري  وذك���رت 
الإ����س���دارات ن���ادي ت���راث االإم�����ارات م��ن الكتب، 
عن  تتحدث  ال��ت��ي  االإ����س���دارات  على  بالرتكيز 
نخيل  اأ�سناف  "اأطل�ص  ومنها  والتمر،  النخيل 
التمر يف دولة االإمارات العربية املتحدة" تاأليف 
التمر  "نخيل  وكتاب  اأجزاء"،   6" غالب  ح�سام 
حممد  ك��رمي  د.  تاأليف  وتراث"  وثقافة  كعلم 
جوانب  تغطي  التي  ل��الإ���س��دارات  اإ�سافة  ف��رج، 
ت��راث وتاريخ الدولة ودواوي��ن ال�سعر  عدة من 

النبطي.

•• دبي:الفجر

لبت القيادة العامة ل�سرطة دبي طلباً مقدماً من 
اأخيه من  ابن  اإ�سعاد  فيها  يتمنى  اآيرلندي،  رجل 
خالل ت�سوير فيديو خا�ص له عن دوريات �سرطة 
اأن  مو�سحاً  واإمكانياتها،  مبيزاتها  الفارهة  دبي 
ال�سرطان،  م��ر���ص  م��ن  ح��ال��ي��اً  يتعالج  اأخ��ي��ه  اب��ن 

و�سغوف بعامل ال�سيارات.
الربيد  اإىل  "اآدم" ر���س��ال��ة  ال��ط��ف��ل  ع���م  واأر����س���ل 
االإلكرتوين ل�سرطة دبي، عرب فيها عن رغبته يف 
ر�سم ال�سعادة على وجه ابن اأخيه البالغ من العمر 
7 �سنوات، والذي يخو�ص رحلة عالج من مر�ص 

مبيناً  ال�سيارات،  بعامل  �سغف  ولديه  ال�سرطان، 
اإدها�ساً يف  ال��دوري��ات  اأك��ر  دب��ي لديها  اأن �سرطة 
العامل، متمنياً تلبية طلبه يف اإعداد فيديو خا�ص 
ر�سالة  وتوجيه  ال��دوري��ات،  بع�ص  اأخيه عن  البن 

خا�سة له يف رحلة عالجه.

اإ�سعاد طفل
بن  اأح��م��د  بطي  ال�سيد  اأك���د  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
االأمنية  التوعية  اإدارة  مدير  الفال�سي،  دروي�ص 
�سرطة  اأن  امل��ج��ت��م��ع،  الإ���س��ع��اد  ال��ع��ام��ة  االإدارة  يف 
دب��ي حت��ر���ص على حتقيق اأم��ن��ي��ات االأط��ف��ال من 
للتوجه  دع��م��اً  طفل"،  "اإ�سعاد  ب��رن��ام��ج  خ���الل 

خمتلف  اإ���س��ع��اد  يف  دب���ي  ل�سرطة  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
فئات املجتمع، م�سرياً اإىل اأن �سرطة دبي حتر�ص 
على  فقط  لي�ص  اإن�����س��اين  دور  لها  ي��ك��ون  اأن  على 
اأي�ساً  اأي�سا، متا�سياً  ال�سعيد املحلي، واإمنا دوليا 
تعزيز  يف  للدولة  اال�سرتاتيجية  التوجهات  م��ع 

قيم الت�سامح واملحبة واالإن�سانية.
ت��ل��ق��ي ر���س��ال��ة م���ن عم  اأن  اإىل  ال��ف��ال���س��ي  ول��ف��ت 
الطفل الذي يعي�ص يف دولة اأخرى، هو دليل ثقة 
يف �سرطة دبي و�سمعتها العاملية، مبيناً اأن �سرطة 
الطلبات  حت��ق��ي��ق  اأو  تلبية  ع��ن  ت��ت��وان��ى  ال  دب���ي 
اإطار ر�سالتها لن�سر ال�سعادة  االإن�سانية، وذلك يف 
وتعزيز الثقة باالأجهزة ال�سرطية التي تلعب دوراً 

اجتماعياً مهما اإىل جانب دورها االأمني.
الطفل  عم  ر�سالة  تلقت  دب��ي  �سرطة  اأن  واأو���س��ح 
املوؤثرة، وحر�ست على امل�ساهمة يف اإ�سعاده واإدخال 
معنوياته  رف��ع  يف  ي�ساهم  مبا  قلبه،  اإىل  الفرحة 
ال�سالمة  ل����ه  م��ت��م��ن��ي��اً  ع����الج����ه،  ف�����رتة  خ�����الل 

والعافية.

اإعداد الفيديو
رئي�ص  علي،  اآل  يو�سف  علي  ال��رائ��د  اأك��د  ب���دوره، 
االأمنية،  التوعية  اإدارة  يف  الثقايف  التنوع  ق�سم 
جلب  عرب  الطفل  طلب  حتقيق  يف  با�سروا  اأنهم 
وت�سوير  الفارهة،  الريا�سية  الدوريات  من  عدد 

ميزاتها مع تقدمي �سرح موجه للطفل اآدم، مبينًة 
بالتن�سيق  مبا�سرة  الطفل  اإىل  اأُر�سل  الفيديو  اأن 
يف  اإيجابياً  اأث���راً  وت��رك  اأ�سعده  ما  وه��و  مع عمه، 

حياته.

ر�سالة �سكر
وبعد تلقيه الفيديو، تقدم عم الطفل بال�سكر اإىل 
القيادة العامة ل�سرطة دبي، حلر�سها على اإ�سعاد 
اآدم، موؤكداً اأن الفيديو الذي اأُعد بحرفية ومهنية، 
ر�سم االبت�سامة على وجه ابن اأخيه، وتفاعل معه 

بفرح وامتنان �سديد ل�سرطة دبي.
ر�سائل  م��ن  العديد  تلقى  اآدم  اأن  ذك���ره،  اجل��دي��ر 

ال��دع��م يف رح��ل��ة ع��الج��ه م��ن ع���دد م��ن االأجهزة 
رحلة  يف  دع��م��وه  ع��امل��ي��ني،  وم�ساهري  ال�سرطية، 

عالجه، ومتنوا له ال�سالمة.
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تو�سلت درا�سة اإىل اأن مر�سى ال�سكري من النوع الثاين ميكن اأن ي�سيفوا عقدا من 
الدم  �سغط  يف  اأف�سل  ب�سكل  والتحكم  التخ�سي�ض  خالل  من  حياتهم  اإىل  الزمان 
وم�ستويات ال�سكر.وقال الباحثون يف جامعة فلوريدا الذين راقبوا املر�سى 
اإليها  تو�سلوا  التي  النتائج  اإن   - و80   50 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
"حتفز" الكثريين على اللتزام بخطط العالج.، حمذرين  اأن  يجب 
يوؤكد  �سنا، مما  الأكرب  املر�سى  اأقل بكثري بني  املكا�سب كانت  اأن  من 

احلاجة اإىل التدخل املبكر.

وغالبا ما يكون 
�ص  �سخا الأ ا
ال������������ذي������������ن 
ي�������ع�������ان�������ون 
ال�سمنة  م��ن 

االأكر  الريا�سة هم  املفرطة وال ميار�سون 
عر�سة لالإ�سابة بهذه احلالة، حيث يواجه 
امل�����س��اب��ون، ت��ب��ع��ات امل��ر���ص ال��ت��ي ق��د ت���وؤدي 
اأودخولهم  االأط��راف  اأح��د  اأو فقدان  للعمى 

يف غيبوبة ال�سكري.
الدرا�سة  يف  ب��ال��غ��ا   421 ال��ع��ل��م��اء  راق�����ب 
 JAMA Open يف  ن���������س����رت  ال����ت����ي 
اأعمارهم  متو�سط  يبلغ   Network

اأ�سهر. ت�سعة  ملدة  عاما   65
ال�سكر  م�ستويات  فح�ص  ومت 
ال������دم  و�����س����غ����ط  ال���������دم  يف 
الكولي�سرتول  وم�ستويات 
وم������وؤ�������س������ر ك����ت����ل����ة ال�������س���ب���ي 
خالل  امل��ر���س��ى  ل���دى   )BMI(
اإدخال البيانات  فرتة الدرا�سة، ثم مت 
يف منوذج اإح�سائي مت تعديله وفقا ل�سكان 
الواليات املتحدة، لتقدير متو�سط العمر 

املتوقع.
كيامنري،  ح��ام��د  بقيادة  العلماء  وك��ت��ب 
:"بالن�سبة  اجلامعة  يف  دكتوراه  طالب 
م�ستويات  من  يعانون  الذين  ل��الأف��راد 
الدم  يف  ال�سكر  م��ن  ج��دا  عالية 
التقديرات  ت�����س��ري 
الن�ساء  اأن  اإىل 
ال����ب����دي����ن����ات يف 
ال���������س����ت����ي����ن����ات 
العمر  م�����ن 
امل���������س����اب����ات 
ب���������������������������������داء 
ال�����س��ك��ري من 
النوع 2 وعوامل 
االأخرى  الرئي�سية  اخلطر 
ل��دي��ه��ن 18 ع��ام��ا اأخ�����رى م���ن ال��ع��م��ر يف 

املتو�سط".
الذين  العلماء :"بالن�سبة الأولئك  اأ�ساف  و 
ح�سلوا على وزن �سحي، ارتفع التقدير اإىل 
30 عاما، لوحظ نف�ص االجتاه بني الرجال 

يف هذه الفئة العمرية".
الذين  للرجال  املتوقع  العمر  متو�سط  كان 
ي���ع���ان���ون م����ن ال�����س��م��ن��ة امل���ف���رط���ة وال���ذي���ن 
ي���ع���ان���ون م���ن ح�����االت م��ر���س��ي��ة اأخ������رى هو 
كتلة  انخف�ص موؤ�سر  اإذا  ولكن   - عاًما   15
فقد  �سحية،  م�ستويات  اإىل  لديهم  اجل�سم 
الباحثون:  عاًما.كتب   25 اإىل  ه��ذا  ارتفع 
"ارتبطت مكا�سبنا املقدرة يف متو�سط العمر 
املتوقع ب�سكل اأ�سا�سي بالتخفي�سات املحتملة 

الدموية  واالأوع�����ي�����ة  ال��ق��ل��ب  اأم����را�����ص  يف 
املرتبطة بفقدان الوزن".وارتبط انخفا�ص 
م��وؤ���س��ر ك��ت��ل��ة اجل�����س��م ب��ان��خ��ف��ا���ص خماطر 
ال�سدرية  والذبحة  القلب  بف�سل  االإ�سابة 
واإع����ادة تكوين االأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة، وه��و ما 
ارتبط بدوره بانخفا�ص خطر الوفاة.ووجد 
ب��ني مر�سى  ال����وزن  ف��ق��دان  اأن  ال��ب��اح��ث��ون 
اإىل  اأدى   2 النوع  �سنا من  االأك��رب  ال�سكري 
اأن  النتائج  و�سوحا.واأظهرت  اأق��ل  مكا�سب 

العمر  من  ال�سبعينات  يف  البدينات  الن�ساء 
امل�سابات بداء ال�سكري من النوع 2 وحاالت 

م��ر���س��ي��ة اأخ����رى 
متو�سط  ك��ان 

ال���������ع���������م���������ر 
لهن  املتوقع 
�سنوات،   7

ب���ي���ن���م���ا ارت����ف����ع 
اإذا  ع��ام��ا   15 اإىل  ه��ذا 

ما  ���س��ح��ي،  وزن  اإىل  و���س��ل��وا 
�سنوات.وعند  ثماين  مل��دة  زي��ادة  يعني 

الرجال الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة 
متو�سط  ك���ان  ال��ع��م��ر،  م��ن  ال�سبعينيات  يف 
العمر املتوقع خم�ص �سنوات ون�سف، وارتفع 
اإىل 11 يف اأولئك الذين حققوا وزنا �سحيا، 
اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ���س��ن��وات.واأك��د  ب��زي��ادة خم�ص 
العالج  هدف  بتحقيق  املرتبطة  "الفائدة 
يف  املري�ص  تقدم  مع  ح��اد  ب�سكل  انخف�ست 
اأهمية  ع��ل��ى  النتيجة  ه���ذه  العمر".توؤكد 
ال�سوء  ت�سلط  م��ب��ك��رة،  ���س��ن  يف  ال�����س��ي��ط��رة 
ع��ل��ى احل���اج���ة امل��ح��ت��م��ل��ة ل��ل��م��ف��ا���س��ل��ة بني 
امل�سنني  للمر�سى  وال��ع��الج  احل��ي��اة  ج���ودة 
حم���دودة. ال�سيطرة  ف��ائ��دة  ت��ك��ون  عندما 
واأظ��ه��رت ه��ذه ال��درا���س��ة ارت��ب��اط ال�سمنة 
بعوامل مر�سية اخرى كال�سغط وال�سكر، 
دم  �سغط  ال�سمنة  لدى مر�سى  كان  حيث 
زئبق(،  )ملم  الزئبق  من  ملم   180 يبلغ 
وم�ستوى ال�سكر يف الدم بن�سبة 10 يف املائة 
ملليغرام   130 الكولي�سرتول  وم�ستوى 
لكل دي�سيلرت.بينما املر�سى الذين يتمتعون 
بوزن �سحي كان لديهم �سغط دم عند 120 
ملم زئبقي، وم�ستوى �سكر يف الدم بن�سبة 7 
 70 عند  كولي�سرتول  وم�ستوى  امل��ائ��ة،  يف 

الدرا�سة  دي�سيلرت.وبح�سب  لكل  ملجم 
اأن  ميكن  االأم����ور  ب��ه��ذه  التحكم  ف���اإن 

املتوقع  ال��ع��م��ر  متو�سط  م��ن  ي��زي��د 
الأكر من ع�سر �سنوات.

منط احلياة ال�سحي ي�سيف عقدا 
من العمر اإىل مر�سى ال�سكري 2

درا�سة تك�سف عن خطر "قاتل" قد ي�سببه لعق كلبك ل�جهك!

مثل  كبريا  عامليا  تهديدا  احليوية  امل�����س��ادات  مقاومة  وتعد 
االحتبا�ص احلراري، حيث تقتل ماليني االأ�سخا�ص كل عام، 
وهذا ناجت عن تطور م�سببات االأمرا�ص لتهرب من االأدوية، 
للم�سادات  ال�سرورية  غري  الو�سفات  امل�سكلة  ه��ذه  وت��وؤج��ج 

احليوية.
ويف وق���ت ���س��اب��ق م��ن ه���ذا ال���ع���ام، ق���ال ب��اح��ث��ون م��ن جامعة 
للم�سادات  املقاومة  العدوى  اإن  اأك�سفورد  وجامعة  وا�سنطن 
عام  يف  �سخ�ص  مليون   1.2 مبا�سر  ب�سكل  قتلت  احل��ي��وي��ة 

اآخرين. ماليني   5 وفاة  يف  و�ساهمت   ،2019
م�ستودعات  وال��ك��الب  ال��ق��ط��ط  ت�سبح  اأن  ال��ع��ل��م��اء  ويخ�سى 

حمتملة ل�سالالت البكترييا املقاومة للم�سادات احليوية.
اإن  وال��ربت��غ��ال��ي��ني  الربيطانيني  العلماء  م��ن  ف��ري��ق  وي��ق��ول 
"عرب طريق الفم والرباز"، ما يعني  انتقال العدوى يحدث 
البكترييا  تن�سر  اأن  ميكن  موؤخرتها  تلعق  التي  ال��ك��الب  اأن 

املقاومة لالأدوية.
وقد ي�ساب الب�سر اأي�سا من مل�ص ف�سالت الكالب ثم اأفواههم 

الحقا، اإذا مل يغ�سلوا اأيديهم.
املتحدة  باململكة  البيطرية  امللكية  الكلية  من  العلماء  وق��ام 
 41 من  واحل��ي��وان��ات  الب�سر  ب��راز  باختبار  ل�سبونة  وجامعة 

منزال برتغاليا و45 منزال بريطانيا.
و�سملت الدرا�سة ما جمموعه 114 �سخ�سا و85 كلبا و18 
ق��ط��ة. ووق���ع ج��م��ع ال��ع��ي��ن��ات ث��م اخ��ت��ب��اره��ا وراث��ي��ا بحثا عن 

اجلراثيم املقاومة.
ثبتت  �سخ�سا  و15  واح���دا،  وقطا  كلبا،   14 الفريق  ووج��د 
اإ�ساباتهم ب�سالالت من بكترييا االإ�سريكية القولونية املقاومة 

لالأدوية، والتي ميكن اأن تهدد احلياة يف بع�ص احلاالت.
ومن املعروف اأن هذه ال�سالالت مقاومة للعديد من امل�سادات 

احليوية، مثل البن�سلني وال�سيفالو�سبورينات.
النا�ص  اأن  العلماء  وج��د  اأ���س��ر،  اأرب���ع  يف  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة 
ب��ك��ت��ريي��ا م��ط��اب��ق��ة للجينات  وح��ي��وان��ات��ه��م االأل��ي��ف��ة ل��دي��ه��م 
املقاومة للم�سادات احليوية. واأ�سارت النتائج اإىل اأن اأحدهما 

لوث االآخر.

امل��الح��ظ��ة فقط،  قائمة على  ك��ان��ت  ال��درا���س��ة  اأن  اإىل  وي�����س��ار 
االأليفة  احل���ي���وان���ات  اأن  اإث���ب���ات  ت�ستطيع  ال  اأن���ه���ا  ي��ع��ن��ي  م���ا 
املقاومة  اجل��راث��ي��م  ن�سر  ع��ن  مبا�سر  ب�سكل  م�سوؤولة  ك��ان��ت 

الأ�سحابها.
الدكتورة  ال��درا���س��ة،  يف  الرئي�سية  املوؤلفة  تو�سح  ذل��ك،  وم��ع 
جوليانا مينيزي�ص، اخلبرية يف العلوم البيطرية، اأن النتائج 
التي تو�سلوا اإليها مثرية للقلق. وقالت: "حتى قبل كوفيد، 
كانت مقاومة امل�سادات احليوية من اأكرب التهديدات لل�سحة 
العامة، وميكن اأن جتعل حاالت مثل االلتهاب الرئوي واالإنتان 

وامل�سالك البولية والتهابات اجلروح غري قابلة للعالج".
واأ�سافت: "تعزز النتائج التي تو�سلنا اإليها حاجة النا�ص اإىل 
وتقليل  االأليفة  حيواناتهم  ح��ول  اجليدة  النظافة  ممار�سة 
احليوانات  يف  ال�سرورية  غري  احليوية  امل�سادات  ا�ستخدام 

امل�ساحبة والب�سر".
وك�سفت الدكتورة مينيزي�ص يف حديث ل�سحيفة "التلغراف" 
الربيطانية، اأن البكترييا التي تنت�سر بني النا�ص وحيواناتهم 
من  متنوعة  جم��م��وع��ة  م��ن  ت��اأت��ي  اأن  املحتمل  م��ن  االأل��ي��ف��ة 
ولعق  التقبيل  اخلطر  عوامل  "ت�سمل  مو�سحة:  االأح���داث، 

وجه املالك اأو االأكل من طبق املالك".
ول��ل��ح��د م��ن ان��ت�����س��ار ه���ذه ال��ب��ك��ت��ريي��ا داخ����ل امل���ن���زل، �سيكون 
املالكني  ب��ني  الوثيقة  ال��ع��الق��ة  ه��ذه  تقليل  ال�����س��روري  م��ن 

وحيواناتهم االأليفة، وكذلك اتباع ممار�سات نظافة اأكرب.
اأن  االأخ��ذ يف االعتبار  "مع  اأن��ه  الدكتورة مينيزي�ص  و�سرحت 
اله�سمي،  در�سناها وجدت م�ستعمرة للجهاز  التي  البكترييا 
ف���اإن االن��ت��ق��ال ي��ح��دث ع��رب م�سار ال���رباز ال��ف��م��وي، ل��ذا فاإن 
�ست�ساعد على  املالكني  النظافة اجليدة من جانب  ممار�سات 
تقليل امل�ساركة، مثل غ�سل اليدين بعد جمع ف�سالت الكالب، 

اأو حتى بعد مداعبتها".
وعلى الرغم من املخاطر املحتملة المتالك احليوان االأليف 
امتالك  ع��دي��دة  درا����س���ات  رب��ط��ت  ف��ق��د  ال��ق��ات��ل��ة،  للبكترييا 
ال�سحية  الفوائد  من  كبرية  مبجموعة  االأليفة  احليوانات 
امل�ساعدة يف خف�ص  الفوائد  اجل�سدية والعقلية.وت�سمل هذه 
الريا�سة  الرفقة لزيادة فر�ص ممار�سة  الدم وتوفري  �سغط 

والتوا�سل االجتماعي مع االآخرين.

دعت درا�سة جديدة مالكي الكالب اإىل التوقف عن ال�سماح حليواناتهم الأليفة بلعق اأو الأكل من طبقهم، لأن هذا قد يوؤدي اإىل تاأجيج اأزمة 
البكترييا اخلارقة.وطالب العلماء اأ�سحاب احليوانات الأليفة بغ�سل اأيديهم بعد مداعبة حيواناتهم الأليفة اأو التقاط ف�سالت الكالب، يف 

حماولة لقمع انت�سار البكترييا القاتلة.
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العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/نوتاتي 

بوتيك للعطور  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3717244 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دلة وملة 

كافيه  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4242092 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/�سربه  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

حت�سيل الديون  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1687374 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/غنيمه 

ملواد البناء  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3778262 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :الفزعه للقهوة العربية 

CN واحللوى العمانية  رخ�سة رقم :3774541 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة حمود مربوك حمود عبداهلل العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سالح مربوك حمود عبداهلل العامري

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :راو 92 ا�ستديو

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�سة رقم :4472148 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عي�سى هالل عي�سى فرج الفالحى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عي�سى هالل عي�سى فرج الفالحى
تعديل مدير / حذف عي�سى هالل عي�سى فرج الفالحى

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :بقالة فونك�ص

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :1961492 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة احمد �سامل عبيد خلفان الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف علي �سالح عبود بن حريز
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :ور�سة يف اي بي كار

رخ�سة رقم :CN 2150694 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة يف اي بي كار
VIP CAR WORKSHOP

اإىل/ يف اي بي كار لل�سيارات - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
VIP CAR CARE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة �سيارات الركاب امل�ستعملة  4510901
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة زينة واك�س�سوارات ال�سيارات  4530010

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة �سيارات الركاب اجلديدة  4510101
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :حمل نبع اخلري لتنجيد ال�سيارات

رخ�سة رقم :CN 1128774 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سهيل احمد حممد جميل100 %

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يون�ص حممد قا�سم عبداهلل البلو�سى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل نبع اخلري لتنجيد ال�سيارات
NABA AL KHAIR AUTO UPHOLSTERY SHOP

اإىل/ نبع اخلري لتنجيد ال�سيارات - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
NABA AL KHAIR AUTO UPHOLSTERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة زينة واك�س�سوارات ال�سيارات 4530010
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
�سركة   - والهدايا  للزهور  :وردة  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ال�سخ�ص الواحد ذ م م  رخ�سة رقم :CN 4444551 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممود عبداهلل حممود احلاج احمد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مها حمدى ن�سر عبا�ص

تعديل اإ�سم جتاري من/ وردة للزهور والهدايا - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
 WARDA FLOWERS AND GIFTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ كا�سا دي روزا للزهور وال�سوكوال - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
CASA DE ROSA FLOWERS & CHOCOLATES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

تعديل ن�ساط / حذف املتاجرة االإلكرتونية من خالل مواقع التوا�سل االجتماعي  4791019
تعديل ن�ساط / حذف املتاجرة االإلكرتونية من خالل املواقع االإلكرتونية  4791018

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
الدائرة غري  االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات  م�سوؤولة عن اأي حق 

املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :دا�ص تكنولوجيز - �سركة ال�سخ�ص 

الواحد ذ م م  رخ�سة رقم :CN 2622679 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ثانى �سعيد حممد عمري ال�سريانى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / ثانى �سعيد حممد عمري ال�سريانى من 100 % اإىل %50

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فاطمه عبيد خليفه اجلابر املرى %50
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ دا�ص تكنولوجيز - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
DAS TECHNOLOGIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ دا�ص تكنولوجيز ذ.م.م
DAS TECHNOLOGIES L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :بلو �سفري لت�سليح الذهب

رخ�سة رقم :CN 3679056 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعد ح�سني م�سعود جويعد االحبابى  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد جا�سم حممود احمد احلو�سنى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بلو �سفري لت�سليح الذهب
BLUE SAPPHIRE GOLD REPAIR

اإىل/ بلو �سفري لت�سليح الذهب - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
BLUE SAPPHIRE GOLD REPAIR SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :امل�سرق العربي لال�ست�سارات الهند�سية 

ذ.م.م  رخ�سة رقم :CN 2114285 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد جا�سم اخللف الهزاع من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد جا�سم اخللف الهزاع من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداحلكيم عبود �سامل مبارك

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ امل�سرق العربي لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م

AL MASHREQ AL ARABI ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C

اإىل/ امل�سرق العربي لال�ست�سارات الهند�سية - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
AL MASHREQ AL ARABI ENGINEERING CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :خياط اليو�ص لل�سيلة والعباية

رخ�سة رقم :CN 4254708 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد حا�سر زينالعابدين كاتافانتاكاث بادييل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد عي�سى حبيب �سامل املزروعى
تعديل مدير / حذف حمد عي�سى حبيب �سامل املزروعى

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 75000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ خياط اليو�ص لل�سيلة والعباية
KHYAT AL YOOSH SHAILA & ABAYA

اإىل/ اليو�ص لل�سيلة والعباية - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
AL YOOSH SHAILA & ABAYA SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :الربكة اك�سربي�ص لل�سفريات ذ.م.م

رخ�سة رقم :CN 2917507 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مد فاكرول ا�سالم مق�سود احمد من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مد فاكرول ا�سالم مق�سود احمد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد �سلطان �سيف �سلطان النيادى

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ الربكة اك�سربي�ص لل�سفريات ذ.م.م
ALBARAKA EXPRESS TRAVELS L.L.C

اإىل/ الربكة اك�سربي�ص لل�سفريات - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
ALBARAKA EXPRESS TRAVELS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:فالن�سيا لتجارة مواد البناء ذ.م.م
دائرة  بناية   3 رقم  ميزانني  )اأ(  خليفة  مدينة   - ال�سركة:ابوظبي  عنوان 

البلديات والزراعة - بلدية ابوظبي
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1143777 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مريال  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/24  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، االدارية 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

بالرقم:2250008558 - تاريخ التعديل:2022/7/17
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :مركز 369 بيوتي لتجميل ال�سيدات

رخ�سة رقم :CN 3993160 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مهره �سامل حممد �سامل ال�سام�سى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مهره �سامل حممد �سامل ال�سام�سى من 100 % اإىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سماء نعمان حممد عبيد الكعبى %50

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز 369 بيوتي لتجميل ال�سيدات

  BEAUTY 369 FOR LADIES BEAUTY CENTER

اإىل/ مركز 369 بيوتي لتجميل ال�سيدات ذ.م.م
BEAUTY 369 FOR LADIES BEAUTY CENTER L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

الأ�سماك  لزراعة  القاب�سة  العاملية  ال�سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادات  ُفقدت 
)اأ�سماك( )ASMAK( بال�سماء التالية: 

املناعي  اهلل  عبد  الرحمن  عبد  عائ�سة   -  1
 �سهادة رقم ASMAK1731004  عدد الأ�سهم 200 �سهم

املناعي  حمد  اهلل  عبد  املنعم  عبد     -  2
 �سهادة رقم ASMAK1731194  عدد الأ�سهم 200 �سهم

املناعي  حمد  اهلل  عبد  جا�سم  اهلل  عبد   -  3
 �سهادة رقم ASMAK1731008  عدد الأ�سهم 200 �سهم

املناعي  حمد  اهلل  عبد  جا�سم  �سيخة    -  4
 �سهادة رقم ASMAK1731007  عدد الأ�سهم 200 �سهم

املناعي  حمد  اهلل  عبد  جا�سم  خواطر   -  5
 �سهادة رقم ASMAK1731006  عدد الأ�سهم 200 �سهم

  الرجاء ممن يجدهم ت�سليمها لل�سركة املذكورة اعاله اأو الت�سال على موبايل رقم 
م�سكورا.  0506923399

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0068639
اإخطار عديل 

املخط�ر : حممد حممد - كندى اجلن�سية - واأحمل هوية اإماراتية رقم )784199580860510( ب�سفتي وكياًل عن ال�سيد / حممد ابوزيد حممد ال�سيد - اجلن�سية : 
م�سر مبوجب وكالة م�سدقة لدى ال�سيد الكاتب العدل بالرقم )AJ20170125B02155( بتاريخ )2017/01/26( ب�سفته وكياًل عن ال�سيد/ �سامل خلفان عبيد 
حرميل ال�سام�سي - اجلن�سية:االإمارات مبوجب وكالة م�سدقة لدى ال�سيد الكاتب العدل بالرقم )SH20140413A30042( بتاريخ )2014/04/14( ب�سفته 
مالك الرخ�سة امل�سماه )الدرة لال�ستثمارات العقارية والتجارية ذ،م،م( رخ�سة �سادرة من دائرة اقت�سادية ال�سارقة بالرقم )534098( - العنوان : ال�سارقة - منطقة مويلح 

التجارية - �سارع الدفاع املدين، هاتف رقم : 0569894400 - 0506903700،
اإماراتية رقم )784197193142409( وكياًل عنه/ مكتب وليد  اأحمد بن حممد بن عبدالرحمن بن عودان - اجلن�سية : ال�سعودية - ويحمل هوية  اإليه :  املخطر 

املرزوقي وخالد حممد للمحاماة واال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة م�سدقة لدى ال�سيد الكاتب العدل بالرقم )2022/1/54936( بتاريخ )2022/03/02(
العنوان : دبي - بر دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع االبراج - املنارة تاور - الطابق رقم 33 - مكتب رقم 3304- رقم مكاين : 2466586507- هاتف رقم : 
info@almarzooqe.ae :سندوق بريد : 24002، هاتف رقم : 0503047444 - الربيد االلكرتوين� -  044254183  : رقم  فاك�ص   -  044254373

مو�سوع االإخطار : ا�ستبدال ال�سيكات والتعوي�ص عن االأ�سرار
األف درهم مقابل عقد  بقيمة )753،350(  املخطر مبلغ  ا�ستلم من  اإليه  املخطر  فاإن  اإليه  واملخطر  املخطر  قائمة فيما بني  ا�ستثمار  لبع�ص معامالت  نتيجة  الوق�ائ�ع: 
اأن قيمة  اإقامة االن�ساءات و املباين املختلفه مبا يراه منا�سبا(، حيث  اال�ستثمار املنعقد فيما بني الطرفني، وبناء على ال�سرط االأول املن�سو�ص يف العقد )يحق للم�ستثمر 
التخطيط وامل�سلحة تقدر بقيمة )147،000( درهم،  امل�ستثمر فيه تقدر بقيمة )200،510( درهم، والر�سوم احلكومية لدائرة  واملياه للم�سروع  الكهرباء  ر�سوم هيئة 
التخطيط  ودائرة  املياه  و  الكهرباء  - هيئة  املودع  ال�سيكات  با�ستالم  اإليه  املخطر  يطالب  املخطر  فاإن  ذلك  على  وبناء  درهم،  االإجمالية )347،510(  القيمة  اأن  حيث 
وامل�سلحة ال�سادرة با�سم االأخري ب�سيكات من �سيكات اال�ستثمار والتعوي�ص عن االأ�سرار التي تعر�ص لها املخطر وذلك ملدة )3( �سنوات لعدم تعاونه وذلك الإنهاء االإجراءات 
الالزمة، وقام املخطر مبراجعة املخطر اإليه مراراً وتكراراً اإال اأنه ماطل يف اال�ستالم وقام املخطر باالإت�سال على املخطر اإليه ووكيله حلل االأمر بالطرق الودية ولكن دون 
امل�ساحة هن �سيكات االإ�ستثمار والتعوي�ص  ا�ستبدال ال�سيكات املودعة يف هيئة الكهرباء واملياه ودائرة التخطيط و  اأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة   ، جدوى، لذلك 
املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية  ي�سطر  �سوف  واال  االإخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  من  اأيام  اأق�ساه )5(  عن االأ�سرار التي تعر�ص لها املخطر وذلك يف موعد 
للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق، لذلك فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة االثار 

القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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لإعالناتكم يف 
يرجى الت�سال على

هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 773/2022/460 نزاع مدين  
املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763  

80،000 دره��م تعوي�ص عن احل��ادث الناجت  ب��اداء مبلغ وق��دره  اإل��زام املتنازع �سدهما  ن��زاع  مو�سوع املنازعة : الئحة 
رقم  ال��ت��اأم��ني  وثيقة  مب��وج��ب  االوىل  عليها  امل��دع��ي  ل��دي  وامل��وؤم��ن��ة   )0 دب��ي  خ�سو�سي   90116( رق��م  ال�سيارة  ع��ن 

)32213018852( �سارية املفعول وقت احلادث 
املتنازع : بولو �سيتارام ديفادو�ص في�سنو كومار )هندي اجلن�سية(   عنوانه : االإمارات العربية املتحدة - اإمارة ال�سارقة 
- اخلالدية - �سارع اخلان - برج الهند - مكتب رقم 1211 - بريد اإلكرتوين : INFO@NYK.AE   وميثله : 
نا�سر يو�سف علي نا�سر اخلمي�ص   املطلوب اإعالنه : 1 - ا�سماعيل ميان �سيد خالل )باك�ستاين اجلن�سية( - �سفته : 
متنازع �سده. مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها  الئحة نزاع اإلزام املتنازع �سدهما باداء مبلغ وقدره 
80،000 درهم تعوي�ص عن احلادث الناجت عن ال�سيارة رقم )90116 خ�سو�سي دبي 0( واملوؤمنة لدي املدعي عليها 
االوىل مبوجب وثيقة التاأمني رقم )32213018852( �سارية املفعول وقت احلادث وحددت لها جل�سة يوم االإثنني 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   9.00 ال�ساعة   2022/7/18 املوافق 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 5560/2022/253 تنفيذ �شيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 
 +  000502  +  0000222  +  000219  +  000218( رقم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 

)38545.25( بقيمة  اال�سالمي  امل�سرق  عن  وال�سادر   )000680  +  000612
طلب و�سع ال�سيغة التنفيذية على ال�سيكات حمل الطلب املاثل وفتح ملف تنفيذي مببلغ اإجمايل وقدره )38545.25 

درهم اإماراتي( )ثمانية وثالثون الف وخم�سمائة وخم�سة واربعون دهم وخم�سة وع�سرون فل�سا(
طالب التنفيذ : موؤ�س�سة كري�ستال التجارية - عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�سارقة - �سارع ال�سجعة ال�سناعية - خلف 

طريق الذيد ار�ص م�سورة �سربة ملك خليل بن حممد خل  
املطلوب اإعالنه : 1 - مطبعة برنتك�ص - �ص ذ م م  - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 38545.25 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ستبا�سر االج��راءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اعالن بالن�شر        
 256/2022/18 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- امنيات بروبرتيز ناين ليمتد �ص ذ م م 2- امنيات بروبرتيز ناين ليمتد ، 
3- امنيات بروبرتيز ناين املحدودة ، 4- امنيات بروبرتيز ، 5- �سركة امنيات بروبرتيز للتطوير، 

6-امنيات بروبرتيز ليمتد - جمهول حمل االإقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ  اأ�سد اهلل راه بيما   قد  مبا ان املدعي : حممود 
ب�سداد مبلغ  املدعي عليهما  وال��زام  املدعي عليها  وال��زام  املدعي واملدعي عليها  املربم بني  العقد 
املدعي عليهما  وال��زام  دره��م(  ال��ف  وارب��ع��ون  دره��م )مليون ومائتان وت�سعة  وق��دره 1.249.000 
 : ثانيا   ، ال��ت��ام  ال�����س��داد  وح��ت��ى  القانونية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  ب��ال��ف��ائ��دة 
وقدره  مبلغ  اأ�سابته  التي  واملعنوية  املادية  االأ���س��رار  عن  املدعي  بتعوي�ص  عليهما  املدعي  ال��زام 
)2.062.125( درهم. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2022/7/21 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

اعالن بالن�شر 
 3342/2022/209 تنفيذ عمايل  

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

اىل املنفذ �سده/1-  عبا�ص احمد عبا�ص البحراوي - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سعاد حممد عبدالعزيز عبدالغني  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )51714.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
وزارة العدل - حمكمة اأم القيوين البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
اإخطار باحلجز التنفيذي ن�شرا 

يف الإنابة الق�شائية رقم 81 ل�شنة 2017
اإىل املنفذ �سدها / �سركة تعمري القاب�سة لال�ستثمار - ذ م م  ل�سالح املنفذ لها / �سركة الوفاق للتمويل - �ص م خ 

قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف االإنابة اأعاله ، اإعالمكم بانه مت توقيع احلجز التنفيذي على العقارات املو�سح بياناتها اأدناه : 

نوع العقار  رقم املنطقة املنطقة رقم امللف 

�سناعي705اأم  الثعوب 4581

�سناعي705اأم  الثعوب4584

�سناعي705اأم  الثعوب6151

�سناعي705اأم  الثعوب4574
تاريخ  اأيام من  �سبعة  والبيوع خالل  االإبتدائية ق�سم احلجوزات  االإحتادية  القيوين  اأم  يتوجب عليكم مراجعة حمكمة  لذلك 
االإعالن يف حال وجود اإي اعرتا�ص. ويف حالة تخلفكم عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر اإجراءات 

البيع يف غيابكم. 
عي�شى اأحمد نا�شر / مدير مكتب التنفيذ 
حمكمة اأم القيوين الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0004514 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سيد وقا�ص بن �سابر �سيد �سابر ح�سني جيالين - جمهول حمل االإقامة  
بناء على طلب املدعي اجنم تنوير حممد تنوير - باك�ستاين اجلن�سية 

قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها :- 1 - املطالبة بتحويل ملكية ال�سيارة با�سم املدعي عليه 
الر�سوم  الزام املدعي عليها لدفع   -2  ، 13،255 درهم  ودفع قيمة املخالفات املرتتبة بقيمة 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 3- اعالن املدعي عليها باجلل�سة والئحة االدعاء. 
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/7/25 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية يف متام ال�ساعة 08:30 �سباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
رقم 5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/7/12 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2022 /0000517 يف  الدعوى رقم

بالن�شر 
ال�سناعية  عجمان   - عجمان  اإمارة   : عنوانه   - �سفيق  حممد  اعجاز  حممد   : �سده  امل�ستاأنف 

الثانية - حمل رقم 3 �ص ب 1634 - رقم مكاين : 4627407490 
ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : فالة ملقاوالت الطرق ذ م م وميثلها اح�سان نواف كرباج  

امل�ستانف : رامي خالد عبداحلق امل�ستاأنف : ال�ساحل ملقاوالت �سيانة الطرق 
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 0000517/

)جزئي(.  مدين   - املدنية  االإ�ستئناف  املحكمة   AJCAPCIREA2022
فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ساء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �سباحا   22.30 ال�ساعة   2022/9/6 املوافق 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2022 /0000517 يف  الدعوى رقم

بالن�شر 
اإمارة عجمان - عجمان ال�سناعية  امل�ستاأنف �سده : حممود ح�سني حمبت ح�سني - عنوانه : 

الثانية - حمل رقم 3 �ص ب 1634 - رقم مكاين : 4627407490 
ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : فالة ملقاوالت الطرق ذ م م وميثلها اح�سان نواف كرباج  

امل�ستانف : رامي خالد عبداحلق امل�ستاأنف : ال�ساحل ملقاوالت �سيانة الطرق 
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 0000517/

)جزئي(. مدين   - املدنية  االإ�ستئناف  املحكمة   AJCAPCIREA2022
فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ساء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �سباحا   22.30 ال�ساعة   2022/9/6 املوافق 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0004517 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رومان فولو�سنيك   جمهول حمل االإقامة 
نعلمكم ان املدعية �سركة ال�سقر الوطنية للتاأمني )�سركة م�ساهمة عامة( 

قد اقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها باالتي : 
تلتم�ص املدعية من املحكمة املوقرة املوافقة على قيد الدعوى وحتديد اأقرب جل�سة واإعالن املدعي 
اآالف  8300 درهم )ثمانية  عليه بها ومن ثم احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�سدد للمدعية مبلغ 
وثالثمائة درهما( والفائدة القانونية بواقع %5 �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد 
اأمام   2022/7/25 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/7/14م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIREA2022 / 0000875 مدين )جزئي( 
اىل املدعي عليه : املخترب التقني احليوي الطبي وميثله فار�ص علي غالب جابري حممد 

عبدالرحيم احمد ال�سيد م�سري / اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي ا�سرف ح�سن ن�سر حممد - �سوداين اجلن�سية.  

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة و�سدر احلكم االتي :- 
حكمت املحكمة ح�سوريا ومبثابة احل�سوري بحق اخل�سم املدخل - بالزام املدعي عليهما 
بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره ت�سعة ع�سر الفا وخم�سمائة درهم - 
باالإ�سافة للفائدة القانونية على املبلغ املق�سى به اأعاله بواقع 5% �سنويا من تاريخ االإدعاء 
وحتى ال�سداد التام على اأال تتجاوز ا�سل الدين - مع الر�سوم وامل�ساريف واربعمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة. ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات.
حرر بتاريخ 2022/7/14 / حرر بوا�سطة املوطف 

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حلة ملقاولت البناء )موؤ�ش�شة فردية( 
2- احمد يحيى حممد احمد الكمايل - ب�شفته املالك ل�شركة )حلة ملقاولت البناء(  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002807/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - حلة ملقاوالت البناء  )موؤ�س�سة فردية(
البناء(  ملقاوالت  )حلة  ل�سركة  املالك  ب�سفته   - الكمايل  احمد  حممد  يحيى  احمد   -2

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ كمال حممد علي ها�سم - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 388242.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - احمد عبداهلل احمد �شرور احلمادي  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003136/ 

اإىل املحكوم عليه : احمد عبداهلل احمد �سرور احلمادي 
العنوان :  االإمارات - ال�سارقة - اخلان 1 - بناية مانيال �سوبر ماركيت - الطابق 13 - �سقة 1301 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة جمموعة االإمارات لالإت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �ص  م  ع  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 34641.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/12321( 

  املنذر / بنك دبي االإ�سالمي  
  وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  اخليمة  راأ���ص  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / حممود قا�سم ا�سماعيل ال�سيفي - اردين اجلن�سية

وعنوانه اإمارة ال�سارقة - منطقة املجاز - بناية اطل�ص - �سقة رقم 412 - هاتف رقم 0503640475
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )15059( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن 
�سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )15059( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة 
�سداد املبلغ املرت�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية 

على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2015ا�سودرينو دا�سرت Nدبي85296
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار، واال �سن�سطر ا�سفني اىل 

ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 70392
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/12332( 

  املنذر / بنك دبي االإ�سالمي  
  وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  اخليمة  راأ���ص  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / �سركة فيبينا لالن�ساءات

وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديرة - بناية الزرعوين - �سقة رقم 907 - هاتف رقم 0506573603
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )43816( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن 
�سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )43816( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة 
�سداد املبلغ املرت�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية 

على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2015ا�سودتويوتا كورولOدبي 33257
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار، واال �سن�سطر ا�سفني اىل 

ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/12322( 

  املنذر / بنك دبي االإ�سالمي  
  وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  اخليمة  راأ���ص  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / �سريي دهار�سان جوبال�سامي راج كومار - هندي اجلن�سية - وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديرة - بناية عي�سى �سعيد - �سقة رقم 

 0522966262 رقم  هاتف   -  202
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )52163( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن 
�سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )52163( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة 
�سداد املبلغ املرت�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية 

على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2015ازرقمازدا R6دبي90971
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار، واال �سن�سطر ا�سفني اىل 

ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة 

بالدعوى رقم 2022/280 ا�شتئناف جتاري دبي  
امل�ستانف �سده الثالث / اأ�سغر يو�سف 

نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالق�سية اأعاله واملرفوعة �سدكم من امل�ستاأنفني / يى 
اك�سوان ، جينجلني زهوجن  وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة )عن 
بعد( واملقرر عقده يوم اخلمي�ص املوافق 2022/7/21 ويف متام ال�ساعة 11.30 �سباحا وذلك 

عرب برنامج مايكرو �سوفت تيمز 
وان رابط االإجتماع هو 

https://teams.live.com/meet/9424449200592
حال  يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ستندات  وتقدمي  املحدد  باملوعد  احل�سور  يرجى 

تخلفكم عن احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
لالإ�ستف�سار االإت�سال برقم 050-6498498 

 marwanalraeesi@hotmail.com : الربيداالإلكرتوين

اخلبري احل�شابي / مروان احمد الرئي�شي      

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   AJCFICICPL2022 /0002521 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد احمد عبداهلل املغاوري - العنوان : 9564026  
املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/7/7 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
م  م  ذ   - البناء  ملقاوالت  احلياه  واحة   / ل�سالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف 
مبلغا  للطالبة  يوؤدي  بان  �سده  املعرو�ص  بالزام   - اأمر   : بالتايل  بالتايل:   -
قدره ثالثون الف درهما ف�سال عن الفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من 
تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك �سند املطالبة وحتى متام الوفاء. مع الزامه بالر�سوم 
15 يوما اعتبارا  وامل�ساريف.  حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 

من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 848/2021/18 عقاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197     

مو�سوع الدعوى : اأوال : الت�سريح بقيد الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليها بها
 1 ال�سفري  )205( بربج  رقم  ال�سكنية  الوحدة  ب�سراء  اخلا�سة  االربعة  االأق�ساط  متاأخرات  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  الق�ساء   : ثانيا 

الطابق الثاين اخلليج التجاري - دبي - مببلغ وقدره 260،000 درهم ، فقط مئتان و�ستون الف درهم. 
ثالثا : الق�ساء بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ الغرامة التاأخريية 500 درهم عن كل يوم تاأخري ، ابتداء من بداية 2019/5/28 م 
وحتى تاريخ ال�سداد ، باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. رابعا : الزام املدعي عليه 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
املدعي  :  �سركة ال�سيب للعقارات وميثلها مالكها / جامنو بريمال كلواين - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - 

دبي مبنى مربع 2 - �سقة الوحدة 405  - وميثله : عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي  
املطلوب اإعالنه : 1 - علي �سعيدى �سليمان عبيد ال�سالمي - �سفته : مدعي عليه 

�سركة   / ل�سالح  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  2021/1/28 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
ال�سيب للعقارات وميثلها مالكها / جامنو بريمال كلواين بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره 641،000 درهم �ستمائة 
واحد واربعون الف درهم وهي اإجمايل قيمة متاأخرات االأق�ساط االربعة املتبقية مببلغ )260،000 درهم( واإ�سافة الغرامات التاأخريية 
مببلغ )381،000 درهم( املقررة مبوجب العقد من تاريخ 2019/5/28 م وحتى تاريخ ال�سداد التام والزمت املدعي عليه بالر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 

 اإخطار عديل 
برقم املحرر 2022/0072367

املخط�ر : غياث الدين نا�سري - اجلن�سية : املانيا ، واأحمل هويه اماراتيه رقم )5-5050327-1976-784( ب�سفتي وكيل عن ال�سيد 
�سامل ال�سام�سي مالك رخ�سة الدرة لالإ�ست�سارات العقارية و التجارية / ذ م م رخ�سة �سادرة من ال�سارقة برقم : 534098 مبوجب وكالة 

رقم MOJAU_2022_0071867 �سادرة من وزارة العدل
العن�وان : ال�سارقة - مويلح - �سارع ال�سيخ حممد بن زايد - �سقة رقم G1 – هاتف رقم : 0506903700

املخطر اإليه : احمد بن حممد بن عبدالرحمن بن عودان - اجلن�سية : ال�سعودية
هوية مقيم رقم )784197193142409( - �سادرة من دولة االمارات - ووكيله املحامي ال�سيد وليد املرزوقي

- مكاين   3304 رقم  - مكتب   33 رقم  الطابق   - تاور  املنارة   - االبراج  �سارع   - التجاري  دبي- منطقة اخلليج  بر   - دبي  اإمارة   : العنوان 
 : متحرك   -24002  : بريد  �سندوق   044254183  : رقم  فاك�ص   -044254373  : رقم  هاتف   -  2466586507  :

 info@WKadvocates،ae : بريد الكرتوين  -  0503047444
مو�سوع االإخطار : اخطار عديل الإ�سرتجاع ا�سل ال�سيك رقم )203730(.

الوقائع : حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر �سيك مببلغ )150000( درهم وبيانات ال�سيك :
�س�يك رق�م )203730( بقيم�ة )150000( دره�م بتاري�خ 2022/02/02 وامل�سحوب على بن�ك دبي اال�سالمي،  -1

ال�سيك املذكور اعاله و�سوف يقوم املخطر بت�سليمكم ورد 2 �سيكات وبياناتهم : ا�سل  با�سرتجاع  يخطركم  املخطر  ان  • حيث 
رقم )020660( بقيمة )147000( درهم بتاريخ 2022/3/08 وامل�سحوب على م�سرف ال�سارقة اال�سالمي • �سيك 

على م�سرف ال�سارقة اال�سالمي ، وامل�سحوب   2022/06/10 بتاريخ  درهم   )3000( بقيمة   )001020( رقم  • �سيك 
لذلك ، فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مب�ا ج�اء ب�ه ونفاذا ملفعولة ول�س�ريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم. 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13596 بتاريخ 2022/7/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0068372
اإخطار عديل

املخط�ر : برمياناندان كونيي�ل - اجلن�سية: الهند ، واأحمل هوية اإماراتية رقم )784196942130640( وكيال عنه ال�سيدة : �سوماتي كري�سنا جريي باال 
كري�سنان كوجنى كوروت - اجلن�سية : الهند وحتمل هوية اماراتي�ة رق�م )784197331368270( مب�وجب الوكاله امل�س�دق عليه�ا م�ن الك�اتب الع�دل 

برقم )199760/1/2020( بتاريخ 2020/11/26
العن�وان : ال�سارقة - املجاز 2 - �سارع جمال عبدالنا�سر - بناية خان �ساحب - هاتف رقم: 0505880916

املخطر اإلي�ه : مورلي�دران بيالى نيال كانت�ا بيالى - اجلن�سية : الهن�د - يحمل هوية اماراتي�ة رقم )784195915174387(
العن�وان : ال�سارقة - املجاز 2 �سارع جمال عبدالنا�سر - بناية خان �ساحب - �سقة رقم )601(

هاتف رقم : 0554819484 / 0504819485
مو�سوع االإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )7000( درهم

الوقائع : حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ )7000( درهم مقابل معاملة �سخ�سية وقام املخطر اليه بتحرير �سيكات وعند تقدمي ال�سيك للبنك 
اعي�دت )احل�ساب مغلق( وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�سيك كاالتي : 

ا�ستحقاق 2020/3/30 وامل�سحوب على بنك برودا ، وتاريخ  درهم   )3500( بقيمة   )674046( رقم  �سيك   -1
بقيمة )3500( درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2020/2/28 وامل�سحوب على بنك برودا  )674045( رقم  �سيك   -2

املرت�سد بذمته ولكن دون جدوى ،  املبلغ  ب�سداد  ودية  وب�سورة  وتكرارا  مرارا  اليه  املخطر  • طالب 
عن �سداد املبلغ املرت�سد بذمته دون مربر بالرغم من املطالية الودية املتكررة مما ا�سر باملخطر ممتنع  اليه  املخطر  ان  • وحيث 

اأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�ساه )5( ايام من تاريخ تبلغكم هذا االإخطار واال �سوف 
ي�سطر املخطر اإىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق لذلك ، فاملخطر تخطركم بهذا 

االخطار للعمل مب�ا ج�اء ب�ه ونفاذا ملفعولة ول�س�ريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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وا�ستهل مواد العدد االأول ال�دكتور احممد �سايف امل�ستغامني، 
ورئي�ص حترير  بال�سارقة،  العربية  اللغة  اأمني عام جممع 
علٍم  قلعة  “ال�سارقة  بعنوان:  افتتاحية  كتب  الذي  املجلة، 
مكانة  اإىل  فيها  ت��ط��ّرق  معرفٍة”،  و���س��رح  ث��ق��اف��ٍة  وم��ن��ارة 
وبعد  واللغوّي،  الثقايف  امليدان  يف  عاملّيا  ال��رائ��دة  ال�سارقة 
اأن طاف بالقراء حول ما بناه العرب من ح�سارة وعلم يف 
“يكفي  االأندل�ص، انتقل اإىل احلديث عن ال�سارقة بقوله: 
وحا�سرة  منازع،  دون  الكتاب  عا�سمة  اأنها  فخراً  ال�سارقة 
الثقافة دون مقارع، وهو لقب م�ستحق قطفته عن جدارة 
وا�ستحقاق، ومنذ اأربعني ربيعاً وهي حتفل بالكتاب، وياأوي 
وت�ستظل  العلم،  بحماها  ويحتمي  املثقفني،  جيو�ص  اإليها 

بظاللها الوارفة الفنون«.
الرعاية  اإىل  املجلة  افتتاحية  يف  املجمع  ع��ام  اأم��ني  واأ���س��ار 
املبا�سرة التي اأوالها �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ص االأعلى حاكم ال�سارقة، 
منه  �سدر  ال��ذي  العربية،  للغة  التاريخي  املعجم  مل�سروع 
حتى االآن �سبعة ع�سر جملداً، لالأحرف اخلم�سة االأوىل من 
حروف العربية، واأ�ساد بدور ال�سارقة يف اإن�ساء بيوت ال�سعر 
يف العامل العربي، ودعمها ملجامع اللغة العربية يف عدد من 

الدول العربية واالإفريقية. 
مو�سعة  اإخبارية  تغطية  املجلة  من  االأول  العدد  وت�سمن 
لندوة “اللغة العربية يف القارة االإفريقية” التي اأقيمت يف 

دارة الدكتور �سلطان القا�سمي، 
مب�ساركة نخبة من علماء اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة يف ع����دد م���ن ال����دول 
خرب  ج��ان��ب  اإىل  االإف���ري���ق���ي���ة، 
حول زيارة الروائية اجلزائرية 
اأحالم م�ستغامني ملجمع اللغة 

العربية بال�سارقة.
اأبوابه  يف  ال��ع��دد  ت�سمن  ك��م��ا 
املختلفة التي امتدت على اأكر 
من 80 �سفحة، جمموعة من 
املقاالت والن�سو�ص والدار�سات، 
ومنها يف باب “اإبداعات اأدبية” 
مادة بعنوان “املقامة التنالية” 
للباحث ه�سام الدقاق، ويف باب 
للدكتور  درا����س���ة  “لغويات” 
بعنوان  ب��ا���س��ي  ق�����س��اب  ن��ب��ي��ل 
غريب  يف  اللغوية  “الدرا�سات 

احلديث النبوي ال�سريف«.
ويف م�سعى للربط بني اأهمية خمزون القراءة ملن يرغبون 
مقالًة  العدد  ت�سمن  والكتابة،  االإب��داع  نا�سية  امتالك  يف 
للدكتور �سعيد �سهمي بعنوان “القراءة اأفقاً للكتابة: كيف 
“املَُثنَّيات  ع��ن��وان  وحت��ت  العميق”،  الكاتب  ال��ق��راءة  تبني 

نطالع  اللغوي”،  ال����رتاث  يف 
درا�سًة لغويًة للباحث الدكتور 
تليها  اإب��راه��ي��م،  �سند  اإبراهيم 
العربية  م���دي���ح  يف  ق�����س��ي��دة 
ل����ل���������س����اع����ر ح������م������دي ه���ا����س���م 

ح�سانني.
ك���م���ا ت�����س��م��ن ال����ع����دد درا����س���ة 
�سويحل  خلف  خليل  للدكتور 
بعنوان “اال�ستدعاء الثقايف يف 
م�سرحية ال�سراع بني الظالم 
�ساحب  ل��ل��م��وؤل��ف  والنور”، 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
ال��ق��ا���س��م��ي، فيما  ب���ن حم��م��د 
حراث  حممد  الدكتور  ت��ن��اول 
عند  وال��ظ��اء  ال�����س��اد  اإ�سكالية 
مقارنة  يف  ال���ع���رب،  ال��ل��غ��وي��ني 
التفريق  ال���ق���ارئ  ع��ل��ى  ت�سهل 
الدكتور  اأم��ا  الكلمات،  يف  وا�ستخداماتهما  احل��رف��ني  ب��ني 
“االإمتاع  كتاب  ج��دي��دة  ق���راءة  يف  فيتناول  الطيبي  ك��رمي 

الأبي حيان التوحيدي. واملوؤان�سة”، 
�سال  ال��ه��ادي  حممد  لل�ساعر  ق�سيدة  املجلة  يف  ون��ط��ال��ع 
اإىل  اإ�سارة  اأبياتها  ويف  �سلطان”،  احلاكم  اأيها  “يا  بعنوان 

امل�سروع احل�ساري ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ص االأعلى حاكم ال�سارقة، 

اإذ يقول ال�ساعر:
من في�ص �سلطان من عمت فوا�سله

اأ�سحى املحال كخيط يف يد الغرر
لواله كان غذاء العقل منقطعا 

عن �ساحة الفهم يف االآ�سال والبكر
قد وطد املجد .. عني العزم �ساهدة

واأكرم القلب باالإخال�ص والفكر

واح���ت���وى ال��ع��دد ع��ل��ى ن�����س��و���ص ���س��ع��ري��ة اأخ����رى ودرا�سات 

وم��ق��االت، بينها ق���راءة ح��ول امل��الم��ح ال��درام��ي��ة يف ال�سعر 
العربي للباحث حممد عبداهلل ولد عمارو، ودرا�سة بعنوان 
للكاتب  العربية”  �سعة  يف  ومنهجه  ال�سامرائي  “اإبراهيم 
مقالة  ب��رادة  خالد  الدكتور  الباحث  وكتب  الربيح،  ح�سن 

بعنوان “حول االإبداع والتجديد يف ال�سعر العربي«.
الباحث  تناول  العربية،  للغة  التاريخي  املعجم  وحي  ومن 
رفيق �سربي�ص “الت�سحيف امل�ساعف” يف مقالة ق�سرية له، 
اأما الدكتور معتز و�سام املحت�سب فتناول يف درا�سة اختتمت 
�سريطة  على  االإ���س��م��ار  مو�سوع  االأول  ع��دده��ا  املجلة  بها 
القراآن الكرمي، حمددا مفهومه و�سوره عرب  التف�سري يف 

اأمثلة من اآيات الذكر احلكيم.

ت�سمن 20 مقالًة ودرا�سًة حول جماليات العربية واأ�سرارها

العدد الأول من »جملة جممع اللغة العربية 
بال�سارقة« يتناول دور الإمارة الثقايف 

•• ال�شارقة-الفجر:

م�ساء  ال�سارقة  يف  العربي  الثقايف  النادي  نظم 
ال�سنوي الذي يقدم  الفني  املعر�ص  اأم�ص االأول 
فيه ح�سيلة الأعمال الطلبة االأطفال املنت�سبني 
اأح���م���د ح��ي��ل��وز رئ��ي�����ص اللجنه  ل���ل���ن���ادي، وق����ال 
النادي، وامل�سرف على املعر�ص: نحن  الفنية يف 
وتقدمي  للطفل  الفنية  االأدوات  بتوفري  نهتم 
اأن جتعله ميار�ص  �ساأنها  التي من  الو�سائل  كل 
الفن يف ظروف منا�سبة، كما نهتم بنقل اخلربة 

من  الر�سني،  الفن  وقواعد  اأ�س�ص  على  الفنية 
خالل الدورات التدري�سية والور�ص التي ت�سرف 
الوزير،  و�سهام  �سيدم  رح��اب  الفنانتان:  عليها 
ال��ل��ت��ني ت���ب���ذالن ك���ل اجل���ه���ود وت��ع��م��الن ب����داأب 
ال���دورات  تنق�سم  حيلوز:  ال��ط��ل��ب��ة.واأ���س��اف  م��ع 
كبريين،  ق�سمني  اإىل  ننظمها  التي  التدري�سية 
وفيه  واحل��رف  التطبيقية  الفنون  ق�سم  اأولهما 
ن�سعى لتنمية املهارات اليدوية لالأطفال، بحيث 
وتعطيه  ت��دوي��ره��ا،  ويعيد  اخل��ام��ة  ع��ل  يتعرف 
للر�سم  االأل���وان  حت�سري  ط��رق  الفنية  امل�سرفة 

املواد  تدوير  اإع��ادة  وطرق  ال�سراميك،  ولتلوين 
ي��دوي��ا ميتلك  امل��ن��زل��ي��ة، مم��ا يجعله حم��رتف��ا 
واخلامات،  امل��واد  خمتلف  مع  التعامل  م��ه��ارات 
اأدوات واأ�سياء جديدة  وحتويلها بيديه ل�سناعة 
امل�ستقبل،  يف  منها  ي�ستفيد  اأن  وميكن  مفيدة، 
فمثال يلون حب االأرز ويعمل منه جم�سمات اأو 
ر�سومات اأو لوحات فينية، اأو يعيد تدوير قطع 
اأو  اأو ال�سحون  الزجاج امللون لتزيني الواجهات 

االأدوات، وغريه. 
ن�سعى  حيث  اجلميلة،  الفنون  هو  الثاين  ال�سق 
ل��ت��ع��ل��ي��م  ال��ط��ال��ب االب��ت��ك��ار واالب������داع، فيعلمه 
امل���در����ص ك��ي��ف ي��ت��خ��ي��ل وك��ي��ف ي�����س��ت��ن��زل تخيله 
واخلامات،  ال��ل��ون،  يختار  وكيف  ال��ل��وح��ة،  على 
الر�سم  تقنيات  نعلمه  وك��ذل��ك  وامل��و���س��وع��ات، 
مب���ادة االك��ري��ل��ك ون���رتك ل��ه ح��ري��ة الت�سرف، 
اإىل االإب������داع احلر،  ال��ت��ل��ق��ني  ب���ه م���ن  ون��رت��ق��ي 
والتفكري احلر، الذي يطلق خياله اإىل ف�ساءات 

الفن التي ال حدود لها.
قدم املعر�ص ما يربو على 200 عمل فني، منها 
120 لوحة ر�سم، تراوحت موا�سيعها بني عيد 
االإم��ارات��ي ويوم  الوطني  وال��ي��وم  وال���رتاث  االأم 
واأعمال حروفية  العاملي، وم�ساهد طبيعه  املراأة 
اخلزف  على  التلوين  اأعمال  وت�سمنت  عربية، 
22 عمال فنيا عبارة عن م�سغوالت يدوية معدة 
وفناجني  اأغلفة  منها  التدوير،  عادة  اأ�سياء  من 
 70 وحجارة ملونة ومواعني منزلية،  وكذلك 

عمال من اأعمال التلوين على الزجاج والكرتون 
)ديكباج( وخامات اأخرى.

و�سارك يف االأعمال كل من الطلبة كل من: جود 
اإ���س��الم وفاطمة  وح��م��زة  اإ���س��الم  ع��الء وحبيبة 
حممد واأري��ج حممد وجنى فوزي وعال حممد 
وعال  يا�سر  و�سمرية  يا�سر  ون��ور  اإبراهيم  وعال 
���س��ل��وم واآدم �سلوم  حم��م��د و���س��ن��ا ح����واري وج���ود 
واأدم  حم�سن،  وم��رمي  ونيجار،  اأ�سامة،  وم��رمي 
ع���ْم���رو، وج��ن��ى ع��م��رو، وداري�����ن اأح��م��د و�سلمى 
حم��م��د وب��ت��ول م��ي��اد وم����رام ال��ع��ل��م��ي وعبداهلل 
م��ط��اوع ومل��ي�����ص حم��م��د واآي����ة ول��ي��د واآالء وليد 

واإ�سراء حممد البيدر.
وكرم النادي بهذه املنا�سبة الفنانة رحاب �سيدم 
ع��ل��ى م��ا ق��دم��ت��ه ل��ل��ن��ادي خ���الل ال�����س��ن��وات التي 

عملت فيها مع اأطفال النادي.

اأعمال حرفية وفنية تنقل اإبداعات الطف�لة 
يف املعر�س ال�سن�ي للنادي الثقايف العربي

•• ال�شارقة، -الفجر:

اأطلق “جممع اللغة العربية بال�سارقة” العدد الأول 
التي  بال�سارقة”  العربية  اللغة  جممع  “جملة  من 
�سدرت هذا ال�سهر يف حّلة جديدة، لتمثل ل�سان حال 
علمّيا  حمتوى  العربية  اللغة  لع�ساق  وتقدم  املجمع، 
لغوّيا واأدبّيا ر�سينا يلّبي �سغفهم بالطالع على اجلديد 
اأ�سرار جماليات  تك�سف  التي  واملقالت  الدرا�سات  من 
التي  الّتحديات  وطبيعة  معانيها  وعمق  ال�ساد،  لغة 
جنحت يف التغلب عليها على مّر الع�سور وكّر الّدهور.
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من  ���س��ت��ال��ون  وال�����دة  ع��ان��ت  ال������والدة،  اأث���ن���اء   -  1
اإىل �سحب  التوليد  اأطباء  م�ساعفات وا�سطر 
ابنها ومع ذلك، فقد مت �سحبه ب�سكل غري 
ت�سبب  ال��ذي  الع�سب  واأ���س��اب��وا  �سحيح 
ال�سفلي  االأي�����س��ر  اإ���س��اب��ة اجل��ان��ب  يف 
من وجه �ستالون بال�سلل، مما اأثر 
على �سفته وذقنه ول�سانه واأحدث 

م�سكله يف الكالم.
من  العديد  م��ن  ط���رده  بعد   -  2
النهاية  يف  �ستالون  ت��خ��رج  امل��دار���ص، 
من املدر�سة الثانوية والتحق بالكلية 
االأمريكية يف �سوي�سرا. اأثناء 
وج�����������������وده 

الريا�سية  االألعاب  ا كمدر�ص يف �سالة  اأي�سً هناك، عمل 
الهامربجر يف احلرم  بيع  اإىل  باالإ�سافة  للنوم  وحار�ص 

اجلامعي.
يف  �ستالون  بداأ  ميامي،  جامعة  من  تخرجه  بعد   -  3
���س��ت��ال��ون. ح��ت��ى عام  ا���س��م م��اي��ك  اخ��ت��ب��ار االأدوار حت��ت 
با�سم  امل�سرح  خ�سبة  على  دائ��ًم��ا  يظهر  ك��ان   ،1969
اإي  �سيلف�سرت  اإىل  ا�سمه  غ��ري  م��ا  �سرعان  ولكنه  مايك 

�ستالون.
فيلم  يف  له  بطولة  دور  اأول  على  �ستالون  ح�سل   -  4
دوالر   200 ودفع   .1970 عام  باحليوية" يف  "مفعم 
 A Party at Kitty ف��ي��ل��م  ع���ن  م��الب�����س��ه  خل��ل��ع 
بدافع  الدور  اأخذ  اأنه  الحًقا  وادعى   .and Stud's

الياأ�ص بعد اأن مت اإخالئه من منزله.
كان  للبالغني،  الفيلم  اأن  اإ���س��ع��ار  ي��رى  اأن  قبل   -  5
ملدة  نيويورك  يف  للحافالت  حمطة  يف  نائًما  �ستالون 
الفيلم  ذل��ك  اأفعل  اأن  "اإما  ق��ال:  اأ�سابيع.  ثالثة 
طريق  يف  ك��ن��ت  الأن��ن��ي  م���ا،  ا  �سخ�سً ي�����س��رق  اأو 

م�سدود".
توىل  ن���ي���وي���ورك،  اإىل  ان��ت��ق��ال��ه  ب��ع��د   -  6
مبا  الفردية  الوظائف  م��ن  ع���دًدا  �ستالون 
ذل����ك، فقد  ال�����س��ي��ن��م��ا، وم����ع  ذل����ك دور  يف 
يقوم  وه��و  م��دي��ره  �سبطه  اأن  بعد  ُط���رد 
�ستالون  عمل  للم�ساربة،  تذاكر  ب�سراء 

ا كمنظف يف حديقة حيوان. اأي�سً
علي  حممد  قتال  �ستالون  �ساهد   -  7
�سد ت�ساك ويبرن يف عام 1975 وكان 
م�سدر اإلهام لكتابة فيلم عن املالكمة، 
مع الرتكيز على �سخ�سية م�ست�سعفة. 
يف  "روكي"  وك���ت���ب  امل���ن���زل  اإىل  ع����اد 
ثالثة اأيام و 20 �ساعة متتالية، اأطلق 
الفيلم م�سريته يف هوليوود ووا�سلت 
اأف�سل  اأو�سكار  بجائزة  الفوز  ال��درام��ا 

فيلم عام 1977.
التعر�ص  ل��ت��ج��ن��ب  حم����اول����ة  يف   -  8
بعد  حم��������دده  ����س���خ�������س���ي���ة  يف  حل���������س����ره 
دور  ���س��ت��ال��ون  ت����وىل   ،"Rocky" جن����اح 
ذلك  يف  الراين"،  "حجر  يف  ط��م��وح  م��غ��ن��ي 
يف  الرئي�سي  ال��دور  ا  اأي�سً عليه  ُعر�ص  ال��وق��ت، 
"Romancing the Stone" لكنه رف�ص دور 
البطولة لكنه اأعرب الحًقا عن اأ�سفه لقراره بعد اأن جمع 
مليون   Romancing the Stone"   115"

دوالر يف �سباك التذاكر.
اأرنولد  ال�سابق  االأج�سام  كمال  الع��ب  خدعه   -  9
 Stop! Or ف��ي��ل��م  ع��ل��ى  ل��ي��وق��ع  ���س��وارزن��ي��ج��ر 
"عندما   My Mom Will Shoot
للعب  م�ستعًدا  ك��ان  �سوارزنيجر  اأن  ت��ردد 

دور البطولة، كان الفيلم يف نهاية املطاف قنبلة �سباك 
التذاكر، 

واأل���ق���ى ���س��ت��ال��ون ال����ذي ك���ان ل���ه م��ن��اف�����س��ة ودي����ة طوال 
زميله  مع  املا�سي  القرن  من  والت�سعينيات  الثمانينيات 
بطل احلركة باللوم على اآرنولد لتكتيكاته املت�سرتة. قال 
�ستالون: "�سمعت اأن اأرنولد يريد عمل ذلك الفيلم وبعد 
�سماع ذلك، قلت اإنني اأريد اأن اأفعله. لقد خدعني. لقد 

كان دائما ذكيا ".
و�سكارليت،  �سوفيا  �سي�ستني،  بنات،  ثالث  لديه   -  10

جينيفر  ال�سابقة  االأزي����اء  عار�سة  الثالثة،  زوج��ت��ه  م��ن 
�سناعات  ي��ع��م��ل��ن يف  ال���ث���الث  ال��ف��ت��ي��ات  ك���ل  ف���الف���ني. 
اأعمال  ���س��ي��دات  ك��ون��ه��ن  ع��ن  ف�����س��اًل  واالأزي������اء،  التمثيل 

اأذكياء. 
ا ولدان، �سيج و�سريجيو، من زوجته  كان ل�سلفي�سرت اأي�سً
عمر  عن  ماأ�ساوي  ب�سكل  �سيج  ت��ويف  زاك.  �سا�سا  االأوىل 
ت�سخي�ص  مت  القلب.  اأم��را���ص  ب�سبب  ع��اًم��ا   36 يناهز 
�سريجيو - املولود عام 1979 - بالتوحد يف �سن مبكرة 

ويعي�ص حياة خا�سة مع اأ�سرته.

املمثل  ظ�����ه�����ور  وك���������ان 
 67 البالغ من العمر 
عاًما نادرا الفرتة 
بعدما  االخ������رية 
ت�سخي�ص  مت 
اإ����������س���������اب���������ت���������ه 
ب���ا����س���ط���راب يف 
على  ال�����ق�����درة 
الكالم يف وقت 
من  ������س�����اب�����ق 
ه�����ذا ال����ع����ام ، 
مما دفعه اإىل 
ال��رتاج��ع عن 

هوليوود.
و������س�����ارك�����ت   
برو�ص  زوج������ة 
مقطع   ، اإمي������ا   ،
ف���������ي���������دي���������و ع�����ل�����ى 
Instagram حيث 
ق���ام ال���زوج���ان ب��رح��ل��ة يف 
ح��ارة الذاكرة الإع��ادة تذكر 

الفيلم ال�سهري .
موقع  زع�������م  ق�����د  وك���������ان   
"نيوريوك  ����س���ح���ي���ف���ة 
ا�ستغالل  مت  بو�ست" اأن��ه 
قبل  م��ن  ويلي�ص  ب��رو���ص 
الذين  االأف����الم  منتجي 

اأن��ه مل يكن  ا�ستمروا يف ت�سويره يف االأف��الم على الرغم من 
اأدائ��ه ب�سبب فقدان القدرة على  اأو  ق��ادًرا على تذكر خطوطه 

الكالم.
اتهم معر�ص منتج االأفالم راندال اإمييت، 51 عاًما، اأنه  كان 
على علم بحالة املمثل ال�سهري ال�سحية، لكنه دفعه للعمل على 
كان  اإمييت  اإن  ا  اأي�سً امل�سادر  الرغم من �سعوبة ذلك، وقالت 
�سعيًدا مبوا�سلة ربط ا�سم ويلي�ص باالأفالم، حتى عندما تعر 

بطل احلركة.
 Midnight in the ل�������  امل����ن����ت����ج  اإمي������ي������ت  وك����������ان 
Switchgrass ، اأحد اأكر اأفالم املمثل البالغ من العمر 
67 عاماً، احلديثة �سهرة والذي ظهر فيه ك�سابط يف مكتب 

التحقيقات الفيدرايل.
ويلي�ص  اإق��ن��اع  من  املخرج  يتمكن  مل   ،2020 �سبتمرب  ففي   

وفًقا  من�سق،  ح��ت��ى مب�����س��اع��دة  ال��ب��اب  ب��رك��ل 
ل��ل��ع��دي��د م��ن اأف�����راد ال��ط��اق��م، م��ا دف��ع��ه اإىل 
مكان  غ�����ادر  اأن  ب��ع��د  ب���االإح���ب���اط  ال�����س��ع��ور 
فعلت  "هل  بارتباك  يت�ساءل  وه��و  الت�سوير 

�سيًئا خاطًئا؟".
اأن ات�سل بخطيبته  اإال  اإمييت   فما كان من 
كينت، وقال لها وهو يبكي: "ال ميكنني فعل 
حمزن  اأم��ر  "اإنه  م�سيفاً:  االآن"،  بعد  ه��ذا 
من  اأي  ت��ذك��ر  ب��رو���ص  ي�ستطيع  ال  ل��ل��غ��اي��ة، 
�سطوره، اإنه ال يعرف مكانه".لكن رغم ذلك، 
 Die مل يتوقف املخرج عن العمل مع جنم
hard بعد تلك املكاملة الهاتفية، بل وا�سل 

اإنتاج خم�سة اأفالم حركة اأخرى.

رغم ابتعاده عن هي�لي�ود.. برو�س ويلي�س 
Die Hard يزور م�قع فيلم

 حقائق ل تعرفها عنه 

�سيلف�سرت �ستال�ن ..  جنم ه�لي�د و�ساحب امل�سرية الفنية املذهلة
احتفل الفنان العاملي موؤخرا �سيلف�سرت �ستالون بطل اأفالم احلركة بعيد مولده ال� 76 عاًما.

هوليود  جنم  �ستالون،  عن  تعرفها  ل  قد  حقائق   10 عن  تقرير    kpcnews موقع  واأعد 
و�ساحب امل�سرية الفنية املذهلة.

فيما يلي 10 حقائق مل تكن تعرفها من قبل عن �سيلف�سرت �ستالون:.

رغم اأنه مر 34 عاًما منذ اأن لعب دور البطل جون ماكلني عام 1988 يف فيلم Die Hard، اإل اأن النجم العاملي برو�ض ويلي�ض عاد اإىل 
ناكاتومي )فوك�ض بالزا( بلو�ض  ال�سهرية يف  الفيلم  الفيلم الذي حقق جناًحا كبرًيا، حيث قام بزيارة �ساحة  موقع م�سهد 

اأجنلو�ض.
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حيلة ب�سيطة وجمانية قد تقلل 
الأمل واملعاناة ب�سكل فعال!

ب�سكل  متفاوتة  ب��درج��ات  االأ�سخا�ص  ماليني  ي�سيب  ال��ذي  االأمل،  يعالج 
بالعقاقري  العالج  ف��اإن  ذل��ك، عندما ي�سبح مزمنا،  ب��االأدوي��ة. ومع  يومي، 
لتخلي�ص  الفعالة  الطرق  اإح��دى  اأن  نتائج جديدة  واأظهرت  به.  ين�سح  ال 

اجل�سم من االأمل قد ال تت�سمن ا�ستخدام االأدوية.
و�سعى االأطباء تاريخيا اإىل عالج املر�ص من خالل عالج االأعرا�ص، ولعبت 
م�سكنات االأمل دورا مهما يف هذا العالج. وعملت العديد من البدائل لعالج 
االأمل عن طريق تقليل اإ�سارات االأمل املر�سلة اإىل الدماغ. ومع ذلك، ت�سري 
طريقة جديدة اإىل اأن اإنكار ملكية اأحا�سي�ص االأمل ميكن اأن يكون مفتاحا 

لتقليل املعاناة.
واأظهرت الدرا�سة، التي ن�سرت يف جملة Pain، اأن التقنية ال�ساملة تقطع 

االت�سال بني مناطق الدماغ امل�سوؤولة عن االإح�سا�ص باالأمل.
الدماغ،  اإىل  االأمل  اإ���س��ارات  ال��ع��الج، ال تخمد  البديل من  ال�سكل  ه��ذا  ويف 
لكن املر�سى يختارون بب�ساطة عدم "ال�سيطرة" على االأحا�سي�ص، وبالتايل 
 40 اأدم��غ��ة  بفح�ص  الباحثون  ق��ام  نتائجهم،  وجل��م��ع  معاناتهم.  تقليل 

مري�سا بينما مت تطبيق حرارة موؤملة على اأرجلهم.
من  �سل�سلة  خ��الل  لديهم  االأمل  م�ستويات  تقييم  املتطوعني  م��ن  وُط��ل��ب 

التجارب التي تخترب حمفزات حرارة خمتلفة.
وقال كبري معدي الدرا�سة، فا�سل زيدان، االأ�ستاذ امل�سارك يف علم التخدير 
يف كلية الطب بجامعة كاليفورنيا يف �سان دييغو: "اأنت تدرب نف�سك على 
بها، ونحن ال  اإح�سا�سك  اأو  واالأحا�سي�ص دون ربط غرورك  االأفكار  جتربة 

نرى اأخريا كيف يحدث هذا يف الدماغ اأثناء جتربة االأمل احلاد".
اأظهرت  وال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب،  اأث��ن��اء  ال��دم��اغ  ن�ساط  بتحليل  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ام 
التزامن  بانخفا�ص  مرتبطا  ك��ان  اليقظة  عن  الناجم  االآالم  تخفيف  اأن 
الو�سع  �سبكة  م��ن  ال��ع��دوى احل�سية - وج���زءا  يلتقط  ال���ذي   - امل��ه��اد  ب��ني 

االفرتا�سي - حيث تتم معاجلة امل�ساعر واالأفكار.
االأفيونية،  املواد  االأمل الأن  اإىل طرق بديلة لعالج  الباحثون  �سعى  ولطاملا 

الطب االأكر �سيوعا، ميكن اأن ت�سبب االإدمان.
وعالوة على ذلك، يف بع�ص احلاالت، ميكن لالأدوية املو�سوفة لعالج االأمل 

اأن تزيد احلالة �سوءا عن غري ق�سد.
واأ�سار زيدان: "كنا متحم�سني حقا لتاأكيد اأنه لي�ص عليك اأن تكون خبريا 
يف التاأمل لتجربة هذه التاأثريات امل�سكنة. هذا اكت�ساف مهم حقا ملاليني 

االأ�سخا�ص الذين يبحثون عن عالج �سريع املفعول وغري دوائي لالأمل".
اأو  الدماغ  مناطق  تن�سيط  اإلغاء  كلما مت  اأن��ه  اإىل  ت�سري  النتائج  اأن  ويبدو 

ف�سلها من خالل التاأمل، زاد االأمل الذي ي�سعر به املتطوع.
فاإن  املزمن،  االأمل  من  يعانون  الذين  للكثريين  "بالن�سبة  زي��دان:  وتابع 
اأكر ما يوؤثر على نوعية حياتهم لي�ص االأمل بحد ذاته، بل املعاناة النف�سية 
اأملهم جزءا من هويتهم كاأفراد -  واالإحباط الذي ي�ساحب ذلك. وي�سبح 
اأننا  اأمر ال ميكنهم الهروب منه - وهذا يفاقم من معاناتهم. ن�سعر  وهو 
تلعب  املفعول، حيث  اأفيونية  اآلية جديدة لالأمل غري  اكت�ساف  و�سك  على 
�سبكة الو�سع االفرتا�سي دورا حا�سما يف اإنتاج الت�سكني. ونحن متحم�سون 
ملوا�سلة ا�ستك�ساف البيولوجيا الع�سبية لليقظة واإمكاناتها ال�سريرية عرب 

اال�سطرابات املختلفة".

اأحمر؟ املريخ  كوكب  لون  اأ�سبح  • ملاذا 
احلديد  اأك�����س��ي��د  م��ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  ع��ل��ى  �سطحه  اح���ت���واء  ب�سبب   -

)ال�سداأ(.
عندما  �سائاًل  يكون  الكيميائية  العنا�سر  اأي   •

يتواجد يف درجة حرارة الغرفة؟
- الزئبق والربوم.

وال�سلبة؟ ال�سائلة  الأك�سجني يف احلالتني  لون غاز  •  ما هو 
- لونه اأزرق.

ف�سي؟ لونها  لي�ض  املعادن  من  • اأي 
- معدن الذهب ومعدن النحا�ص.

واحلنطة  والفول  واالأجا�ص  واللحم  والبي�ص  واللنب  اخلمائر  املوجود يف  ب  فيتامني  نق�ص  اأن  تعلم  •هل 
غري امل�سّنعة واحلبوب كالفا�سولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�سّوه وي�سبب تهيجات وا�سطرابات 

يف االأع�ساب وام�ساكا حاّدا . 
االإن�سان  على  �سار  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�سروات  بع�ص  اأن  تعلم  • هل 
�سام  تاأثري  لها  م��واد  نتج عنه  اإىل اال�سفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من االخ�سرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على االإن�سان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�سكل املعوج لها تاأثري �سام على االإن�سان .. و هذه املادة ال�سامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرة يوؤثر على اجلهاز الع�سبي لالإن�سان. 
ن�سبة  ارتفاع  على  يق�سي  فهو   .. القلبية  باالأزمات  االإ�سابة  مينع  املدم�ص  الفول  تناول  اأن  تعلم  هل   •
اإىل  ت��وؤدي  امل��واد التي  الكول�سرتول يف الدم .. و بذلك يخف�ص تناول الفول املدم�ص ن�سبة واحد باملئة من 

ت�سلب ال�سرايني. 
اليمنى.  االأذن  من  �سمعاً  اأ�سعف  الي�سرى  االأذن  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن اأقوى ع�سلة يف ج�سم االإن�سان هي ع�سلة الفك. 

 • هل تعلم اأن اجل�سم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية
اأحما�ص  من  حتويه  ما  و  الربوتينات  يحول  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الع�سو  هو  الكبد  اأن  تعلم  هل   •

اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�سكر.

ال�سياد وال�سمكة العجيبة 
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الرمان 

حت��ت��وي ث��م��ر ال��رم��ان احل��ل��و ع��ل��ى 10 % م���واد ���س��ك��ري��ة، 1 % حام�ص 
 3 % رم��اد ق�سر الرمان بعد جتفيفه وحرقه،   3 % م��اء،   84 الليمون، 
% بروتني، 3 % األياف وعنا�سر مرة وفيتامينات )A، B، C( ومقادير 
واملنغنيز  والبوتا�ص  والكال�سيوم  والكربيت  والفو�سفور  قليلة من احلديد 

ويف بذوره ترتفع ن�سبة املواد الدهنية 9-7 %.
بالفيتامينات وله خوا�ص  الغذائية وخا�سة  بعنا�سره  الرمان غني  يعترب 
ويفيد  للحرارة  وخمف�ص  ل��الآالم  م�سكن  فهو  عظيمة  وعالجية  وقائية 
االإ�سهال  وقاب�ص حلاالت  الطق�ص احلار  اأثناء  ال�سديد  العط�ص  يف حاالت 

ومانع للنزيف وخا�سة الناجت عن البوا�سري واالأغ�سية املخاطية.
حيث ع�سري الرمان ي�سفي بع�ص حاالت ال�سداع واأمرا�ص العيون وخا�سة 
�سعف النظر واإن مغلي اأزهار الرمان يفيد يف عالج اأمرا�ص اللثة وترهلها، 
ال�سيالن  امل��زم��ن، على قطع  االإ���س��ه��ال  ال��ن��زف وع��الج  اإي��ق��اف  ت�ساعد على 

االأبي�ص من املهبل.

خرج ال�سياد اإىل البحر كما هي عادته كل يوم ورمى �سباكه اكر من مرة لكنه مل يخرج اال بب�سع �سمكات 
العني  ت�ستطيع  ال�سم�ص فال  ا�سعة  �سمكة ف�سية تربق حتت  كانت  لقد  مثلها  ير  احداهما غريبة عجيبة مل 
و�سط  تتلوى  التي  ال�سمكة  اإىل  يده  ومد  اعظمك  ما  ربي  �سبحانك  الطيب  ال�سياد  فقال  كثريا  اليها  النظر 
�سمع �سوتا يقول  للعجب فقد  ويا  و�سواء  لتكوين غذاء  النار  ا�سعك فوق  ان  انطلقي فحرام  اال�سماك وقال 
ا�سكرك ايها ال�سياد الطيب فقال �سبحانك يا ربي �سمكة تتكلم اذهبي اذهبي فقالت ال اريد اوال ان اعطيك 
مكافاأة فقال اذهبي انت حرة لوجه اهلل الكرمي وعندما حكى لزوجته ما ح�سل ..نهرته الزوجة القا�سية ب�سدة 
وغالظة وقالت ارجع للبحر مر اخرى وناد عليها واطلب مكافاأة ايها الزوج الفا�سل اخلايب فذهب امل�سكني اإىل 
البحر ونادي على ال�سمكة الف�سية التي اطلت عليه من املاء لتقول اعرف ماذا حدث ال حتكي �سيئا �ساألبي لك 
ثالث طلبات فقط واحذر زوجتك مني عد االن و�ستجد مفاجاأة يف انتظارك وعاد ليجد بيته اخل�سبي قد ا�سبح 
جميال لكن الزوجة الطماعة �سرخت وقالت اريد نوال ين�سج احلرير وال�سوف وقطيعا من املاعز وحظرية 
مليئة بالدجاج هيا يا زوجي العزيز اذهب هيا فذهب امل�سكني اإىل البحر ليجد ال�سمكة يف انتظاره وقالت عد 
اإىل بيتك و�ستجد ما طلبته زوجتك هناك وعاد بالفعل ووجد ماطلبت زوجته لكنها �سرخت فيه مرة ثالثة 
وقالت عد اليها واطلب منها الذهب والف�سة واجلواهر فقال ال�سياد امل�سكني لقد حذرت انها لن تلبي اال ثالث 
طلبات فاعلمي هذا طلبك الثالث ب�سيط وكفانا ما نحن فيه ولنحمد اهلل فقذفته ببكرة ال�سوف و�سرخت فيه 
اذهب ايها الطائ�ص فعاد ووجد ال�سمكة يف انتظاره وقالت حان االن وقت الراحة عد اإىل بيتك ارجوك وعاد 
ليجد معزة كبرية جتل�ص قرب النول تغزل احلرير وملا راأته �سرخت فيه فقال لها ايتها القا�سية ا�سرخي مرة 
ثانية و�ستكون ال�سكني يف انتظارك ف�سكتت وكانت هذه اخر مرة ت�سرخ فيها وبقيت على حالها حتى جاء ل�ص 

يوما ف�سرقها وباعها الأحد االغنياء لتكون غذاء و�سواء. 
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الوطني  املركز  مدير  �سماكوف،  روم��ان  الدكتور  اأعلن 
للبحوث الطبية الأمرا�ص الن�ساء والتوليد، اأن اإمكانية 
احلفاظ على احلمل حتى يف حالة اإ�سابة االأم بال�سرطان 

ت�سل اإىل 90 باملئة.
"اإزفي�ستيا"  �سحيفة  مع  مقابلة  يف  االأخ�سائي  وي�سري 
بال�سرطان،  املراأة احلامل  اإ�سابة  "اإذا �سخ�ست  اأنه  اإىل 
اإمكانية احلفاظ على  فمن املهم يف هذه احلالة تقييم 
اجلنني. واأوكد اأن ا�ستمرار احلمل ممكن يف 90 باملئة 
من احلاالت، وهذا ما توؤكده نتائج عملنا مع ما يقارب 
بال�سرطان  اإ�سابتهن  �سخ�ست  حامل  ام���راأة  األ��ف  م��ن 

اأثناء فرتة احلمل، حيث مل تخ�سع �سوى 5 اأو 6 حاالت 
اإىل عملية اإجها�ص".

ووف���ق���ا ل���ه، مي��ك��ن اأث���ن���اء ف���رتة احل��م��ل ع���الج خمتلف 
االأورام ال�سرطانية.

عالج  يف  اجل��راح��ي  التدخل  ا�ستخدام  "ميكن  وي��ق��ول، 
الثدي  ���س��رط��ان  ح��ال��ة  ك��م��ا يف  احل��م��ل،  اأث���ن���اء  االأورام 
امل��ب��اي�����ص وغ��ريه��م��ا. ك��م��ا مي��ك��ن ا�ستخدام  و���س��رط��ان 
يف  ي��وؤث��ر  اأن  دون  احل��م��ل  ف���رتة  يف  الكيميائي  ال��ع��الج 
االأورام اخلبيثة مبا  للجنني يف عالج  ال�سحية  احلالة 

فيها �سرطان عنق الرحم و�سرطان الثدي".

طبيب يقّيم اإمكانية ا�ستمرار
 احلمل مع ال�سرطان


