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ن�شائح للأهايل ب�شاأن نوم �أطفالهم
غالبا ما ي�صت�صعب الأطفال التخلي عن الأوقات املمتعة التي اعتادوا 
مع  جليا  ذل���ك  وي��ظ��ه��ر  ال�صيفية،  العطلة  ل��ي��ايل  يف  ق�صائها  ع��ل��ى 
مطلع كل عام درا�صي. ومع اإعالن العودة اإىل املدر�صة، فاإن ا�صرتجاع 
املنا�صب  القدر  على  للح�صول  ���ص��روري  اأم��ر  ال�صحية  النوم  اأمن��اط 
"عيادة  موقع  بح�صب  ال��درا���ص��ي،  الف�صل  يف  وال��ط��اق��ة  الرتكيز  م��ن 
موؤ�ص�صة  تقول  النوم؟  من  الطفل  يحتاج  كم  كليفالند" ال�صحي.   
النوم الوطنية والأكادميية الأمريكية لطب النوم اإن الأطفال الذين 
12 �صاعة  9 اإىل  5 و12 عاما يحتاجون اإىل  ت��رتاوح اأعمارهم بني 

من النوم، يف حني يحتاج املراهقون من 8 اإىل 10 �صاعات.
كيف ت�صرتجع روتني النوم قبل العودة اإىل املدر�صة؟

بدء  من  اأ�صبوعني  قبل  الباكر  لنوم  روتني  بتطبيق  البدء  • يجب 
العام الدرا�صي.

• يجب البدء باإيقاظ اأطفالك مبكرا مبقدار 15 دقيقة كل يومني 
اإىل ثالثة اأيام.

ملدة  النوم  يف  ال�صروع  قبل  ال�صرتخاء  على  احلر�ص  الالزم  • من 
تناول  وع���دم  ال��ري��ا���ص��ة،  الأط���ف���ال مم��ار���ص��ة  ���ص��اع��ة، فيجب جتنيب 

الكافيني، وعدم وجود تلفزيون ول هواتف حممولة.
الظالم  اأن  حيث  مثالية،  �صروط  توفري  النوم  ل��وازم  اأه��م  من   •
اأنه  النوم قد حان، كما  اأن وقت  بال�صت�صعار  الأطفال  اأج�صاد  ي�صاعد 
على  ي�صاعدهم  مما  الطبيعية،  امليالتونني  م�صتويات  بارتفاع  ي�صمح 

النوم وال�صتمرار به.

�لأطفال �أكرث �نفتاحًا عن م�شاكلهم �لنف�شية مع �لروبوت
الروبوتات  اأن  كامربيدج  جامعة  يف  اأج��ري��ت  ج��دي��دة  درا���ص��ة  وج��دت 
حمتملة  ت�صخي�ص  اأداة  ت��ك��ون  ق��د   )SARs( اجتماعياً  امل�����ص��اع��دة 
النف�صية  للتعرف على احل��الت  اأكرث عر�صة  النف�صية، فهي  لل�صحة 

من التقارير الذاتية التي ميلوؤها الأطفال اأو املقدمة من اأوليائهم.
28 طفاًل  الباحثون  اختار  توداي"،  نيوز  "ميديكال  وبح�صب موقع 
)21 ف��ت��اة و7 ���ص��ب��ي��ان( م��ن ك��ام��ربي��دج�����ص��ري ب��اإجن��ل��رتا، ت���رتاوح 

اأعمارهم بني 8 و13 عاماً، مبتو�صط عمر 9.5 عاماً.
اأو  الآب��اء  واأج��اب  ا�صتبيان،  يف  �صالمتهم  عن  امل�صاركون  اأج��اب  واأوًل، 

الأو�صياء على ا�صتبيان اآخر حول رفاهية اأطفالهم.
ابتكرته  ال��ذي   ،Nao روب��وت  مع  دقيقة   45 امل�صاركون  اأم�صى  ثم 
ا�صتبيان  ال��روب��وت  واأج����رى   .SoftBank Robotics �صركة 
الكتئاب،  اأعرا�ص  يقي�ص  وال��ذي  الق�صري،  وامل�صاعر  املزاجية  احلالة 
الأط��ف��ال عن  ال��روب��وت  ���ص��األ  ذل��ك،  اإىل  اإ�صافة  وم��دى قلق الطفل. 
املا�صي،  الأ�صبوع  بها خالل  التي مروا  ال�صعيدة واحلزينة  الذكريات 

وقام بعر�ص لل�صور على الأطفال ثم طرح اأ�صئلة عنها.
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون اأن ال���ص��ت��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا ال��روب��وت��ات كانت 
الذاتية  التقارير  والقلق من  الكتئاب  ح��الت  لتحديد  اأك��رث عر�صة 

لالأطفال اأو تقارير الوالدين اأو الأو�صياء.

�رتفاع عدد �لولد�ت �لقي�شرية يف م�شر
اأعلنت ال�صلطات امل�صرية موؤخراً عن ارتفاع ن�صبة الولدة القي�صرية 
ب�صكل غري م�صبوق، لت�صجل رقماً قيا�صياً وتعتلي به ال�صدارة العاملية. 
الولدة  ن�صبة  اأن  والإح�����ص��اء  العامة  للتعبئة  امل��رك��زي  اجل��ه��از  واأك���د 
72 باملئة من اإجمايل عمليات ال��ولدة يف  القي�صرية قد و�صلت اإىل 
الدكتور عمرو ح�صن  ق��ال   .2014 ع��ام  باملئة يف   52 م�صر، مقابل 
يف  قدمية  م��وروث��ات  وج��ود  ال�صابق:  لل�صكان  القومي  املجل�ص  مقرر 
ال�صينما والدراما، اأو�صحت معاناة اآلم الأم خالل ولدتها، مما يوؤدي 
لذلك  جتنبا  القي�صرية  ال���ولدة  اإج���راء  ال�صيدات  بع�ص  طلب  اإىل 
امل�صهد. ووجود قناعة باأن حقنة "الأبيدورال" اأو كما ي�صمونها ب�"اإبرة 
الظهر" قد ت�صبب ال�صلل. وعدم ممار�صة احلامل للريا�صة، والتي لها 
دور كبري يف تو�صيع احلو�ص وتقوية ع�صالت البطن لت�صهيل عملية 
الولدة، حيث اأن البتعاد عنها يجعلها ت�صعر باآلم الظهر الناجتة عن 

�صعف فقراته وبالتايل ت�صتعجل الولدة القي�صرية للتخل�ص منها.
وعدم توافر العديد من اجلوانب اخلا�صة باخلدمة الطبية الالزمة 
هناك  جعل  ما  وه��و  امل�صت�صفيات،  بع�ص  يف  الطبيعية  ال���ولدة  اأث��ن��اء 
تخوفات ورهبة لدى العديد من اأ�صحاب الطبقة الو�صطى باملجتمع 

من الدخول يف الولدة الطبيعية وطلب القي�صرية م�صبقاً.
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م�شلت م�شر.. تاريخ ثمني 
��شتقر �أغلبه يف �خلارج

تعد امل�صالت من الرموز املميزة للح�صارة امل�صرية القدمية، فتاريخها 
عن  باأ�صجان  وك��ذل��ك  �صنعتها،  وب��راع��ة  اأه���داف  تخ�ص  ب��اأجم��اد  مفعم 

ق�ص�ص �صرقة معظمها ونقله للخارج.
الإغريق  عليها  واأط��ل��ق  "تخن"،  با�صم  امل�صالت  قدميا  امل�صري  وع��رف 
مع  "needle" لت�صابهها  الأوروبيون  �صماها  بينما   ،"Obelisk"

�صكل الإبرة.
اأنها م�صدر  باحثون  وي��رى  امل�صرية،  املعابد  اأب��رز مكونات  اأح��د  وامل�صلة 
فكرة الربج يف الكنائ�ص، ثم املئذنة يف امل�صاجد، �صواء من ناحية ال�صكل اأو 

الوظيفة، كعالمة دالة على املعبد للقادم من بعيد.
الأ�صرة اخلام�صة )قبل  املعابد يف  اأم��ام  امل�صهور  ب�صكلها  امل�صالت  ظهرت 
نحو 4500 �صنة( مع انت�صار عبادة رع، ووجدت يف معبد ين اأو�صر رع، 

ح�صبما ي�صرح الباحث الأثري حممد اإمام �صالح.
يف  �صيدت  ال��ذي  احلاكم  لفرتة  توثق  اأنها  يف  امل�صالت  نقو�ص  وتت�صابه 

ع�صره، حيث حتمل األقابه وبع�ص اأعماله.
ينق�ص  قاعدة  من  تتكون  عربية" اإنها  نيوز  "�صكاي  ملوقع  �صالح  يقول 
ابتهال لالإله عند  ال�صم�ص،  �صروق  باجتاه  اأيديها  ترفع  4 قرود  عليها 

ظهوره.

رو�شيا ت�شنع كا�شحة 
جليد من جيل جديد

املتحدة  ال���رو����ص���ي���ة  ال�������ص���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
كا�صحة  ت�صنيع  ب��دء  ع��ن  ال�صفن  لبناء 
امل���������ص����روع  اإط�����������ار  ج���ل���ي���د ج������دي������دة يف 
�صادر  بيان  يف  وجاء   ."21900М2"
التابع  فايبورغ  "بداأ م�صنع  ال�صركة  عن 
اأج��زاء كا�صحة اجلليد  بت�صنيع  ل�صركتنا 
اإط����ار امل�صروع  ال��ت��ي ت��ط��ور يف  اجل��دي��دة 
الت�صل�صلي  ال���رق���م  ذات  ال�����ص��ف��ي��ن��ة  ه���ذه 
با�صتطاعة  طاقة  بوحدات  �صتزود   510
املطورة  ال�صفن  وتعترب  ميغاواط".   18
يف اإط������ار امل�������ص���روع ن�����ص��خ��ا م���ط���ورة عن 
كا�صحات اجلليد امل�صنعة يف اإطار امل�صروع 
"فايبورغ"  م�����ص��ن��ع  وق������ام   ، ال���رو����ص���ي 
من  ال�صفن  ه��ذه  م��ن   3 ببناء  ال��رو���ص��ي 
فالديفو�صتوك  يف  للعمالء  �صلمت  قبل، 
وم��ورم��ان�����ص��ك ون��وف��ورو���ص��ي�����ص��ك م��ا بني 
عامي 2015 و2016. وتتميز �صفينة 
"21900М2" بقدرتها على احلركة 
يف املياه املك�صوة بجليد �صمكه 1.5 م، كما 
اأن �صطحها جمهز مبهابط للمروحيات، 
الطرق  �صق  يف  عليها  الع��ت��م��اد  ومي��ك��ن 
وعمليات  الأخ���رى،  لل�صفن  اجلليد  عرب 
ق��ط��ر ال�����ص��ف��ن، وال��ن��ق��ل، واإن���ق���اذ ال�صفنة 

املت�صررة يف البحار.

هل ميكن اأن يك�ن نق�س احلديد 
عالمة على الإ�شابة بـ"ك�فيد- 19"؟ �ص 23

فوائد �صرب احلليب قبل النوم و�صحة العظام
اأن  وي��ج��ب  للن�صاء،  املهمة  امل�����ص��روب��ات  اأح���د  احلليب  ي��ع��ّد 
ي��ح��ت��ل الأول����وي����ة يف ن��ظ��ام��ه��ن ال��غ��ذائ��ي ال��ي��وم��ي، حيث 
الكثرية،  املهمة وفوائده  الغذائية  يتمّيز بغناه بالعنا�صر 
لح��ت��وائ��ِه ع��ل��ى ال��ربوت��ي��ن��ات، ال��ك��رب��وه��ي��درات، الأم���الح 
وغريها...  والفيتامينات  الدهون  الكال�صيوم،  املعدنية، 
احلليب غني بالفيتامني دي D املهم جداً للعظام، حيث 
يوؤدي نق�صانه اإىل ال�صعف الع�صلي والعظمي؛ بالإ�صافة 
اإىل كونه م�صدراً مهماً من م�صادر الكال�صيوم الذي يبني 
ويقّوي العظام والأ�صنان. للحليب دور يف وقاية الن�صاء من 
مر�ص ه�صا�صة العظام. يعترب احلليب اأحد ال�صوائل التي 
ين�صح الأطباء والدرا�صات احلديثة ب�صربها، خا�صًة قبل 
التوجه للنوم، ملا له من فوائد عديدة للب�صرة، حيث يوؤدي 
اجلاف،  اجللد  تق�صري  اإىل  داف��ئ��اً  ك��ان  اإن  خا�صًة  تناوله 
اىل  بالإ�صافة  املختلفة،  احلم�صية  امل��واد  على  لحتوائه 
تخفيف املواد الدهنية املوجودة يف الب�صرة. كما التخل�ص 
بالإ�صافة  وامل��وؤمل��ة.  املزعجة  ال�صم�ص  ح��روق  من عالمات 
الب�صرة  اأماكن  يف  املوجودة  الع�صبية  اخلاليا  تهدئة  اإىل 

املختلفة.
وي�صاهم �صرب احلليب يف توحيد لون الب�صرة والتخل�ص 
الب�صرة،  تبيي�ص  على  ويعمل  عليها.  واآث��اره��ا  البقع  من 
على  اح��ت��وائ��ه  بف�صل  ترطيبها  على  احلليب  يعمل  كما 
وي�صاهم  لها.  واملفيدة  املهمة  املختلفة  الغذائية  العنا�صر 

�صرب احلليب قبل النوم اأي�صاً يف تغذية الب�صرة، واإ�صفاء 
احليوية والإ�صراق عليها، والق�صاء على الهالت ال�صوداء 

حتت العينني، كما ي�صاهم يف �صّد الب�صرة.
واجلدير بالذكر اأن �صرب احلليب قبل النوم اأف�صل بكثرٍي 
من �صربه يف ال�صباح الباكر عقب ال�صتيقاظ من النوم، 
لأنَّ الن�صاء قد ي�صعرن بالتخمة، كما اأنه ل يتم امت�صا�ص 
الكال�صيوم ب�صورٍة كاملة من قبل اجل�صم يف هذا الوقت، 
وين�صح  الغذائية.  احلليب  قيمة  من  ال�صتفادة  يتم  فال 
الأطباء الن�صاء اللواتي تعانني من فقر الدم اإ�صافة ب�صع 

حباٍت من الزبيب اإىل كوب احلليب لتقوية الدم.

فوائد �شحية منّوعة ل�شرب احلليب
- التمّتع بذهٍن �صاٍف، وزيادة ن�صبة الذكاء اأكرث اإذا تناولت 

الن�صاء كوباً واحداً على الأقل يومياً.
على  وال��ع��م��ل  وال�����ص��راي��ني  القلب  على �صحة  احل��ف��اظ   -

خف�ص �صغط الدم املرتفع.
الأمرا�ص مثل  العظام والوقاية من بع�ص  - دعم �صحة 

ه�صا�صة العظام.
- امل�صاهمة يف بدء اليوم التايل بطاقة ومبعنويات جيدة.

على  مهدئ  تاأثري  له  فاحلليب  والقلق،  التوتر  تقليل   -
الع�صالت  واإرخ��اء  الدم  اجل�صم من خالل خف�ص �صغط 

وخف�ص م�صتويات الكورتيزول.
- احلفاظ على ملعان ال�صعر و�صحته بف�صل احتوائه على 

ت�صاقط  منع  يف  الكال�صيوم  دور  اإىل  بالإ�صافة  ال��ده��ون، 
ال�صعر وجفافه.

م�شدر للربوتني عايل اجلودة
اجلودة؛  ع��ايل  للربوتني  مهماً  م�����ص��دراً  احلليب  يعترب 
اأي�صاً  اإمن���ا  للع�صالت،  فقط  لي�ص  ���ص��روري  وال��ربوت��ني 
ذلك  يف  مب��ا  اجل�صم،  يف  احليوية  الوظائف  م��ن  للعديد 

لعمل اجلهاز املناعي.

منع زيادة الوزن
ذكرت اأبحاث علمية عديدة اأّن اإ�صافة احلليب، وخ�صو�صاً 
حميتك  اإىل  باعتدال،  لكن  نعم!  الد�صم..  كامل  احلليب 
الغذائية قد مينع اكت�صاب وزي��ادة الوزن ويخف�ص خطر 
الإ�صابة بال�صمنة، كونه ُي�صهم يف ال�صعور بال�صبع لفرتات 

اأطول، ويحول دون الإفراط يف تناول الطعام.

ل�شحة القلب وال�شرايني
ي�صاهم يف  البوتا�صيوم، فهو  بف�صل غنى احلليب مبعدن 
تقليل خطر الإ�صابة باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية. 
ولكن ل بد من الإ�صارة اإىل اأّن ا�صتهالكه مطلوب بكميات 
معتدلة، خ�صو�صاً احلليب كامل الد�صم منه، كونه يحتوي 
الكولي�صرتول  التي قد ترفع ن�صبة  امل�صبعة  على الدهون 

يف الدم.

�أمر��ض تهّدد �لناجني من 
�لفي�شانات يف باك�شتان

وا�صعاً  تف�صياً  اإن  م�����ص��وؤول��ون  ق��ال 
عرب  املنقولة  ل��الأم��را���ص  للنطاق 
يوؤثر  ال��ث��ع��اب��ني  ول����دغ����ات  امل���ي���اه 
الآلف  مئات  على  �صلبية  ب�صورة 
الفي�صانات،  م���ن  ال���ن���اج���ني  م���ن 
وذلك يف الوقت الذي ارتفعت فيه 
اإىل  اأ���ص��ه��ر  منذ  ال��وف��ي��ات  ح�صيلة 

�صخ�ص.  1300
وق�����د ل���ق���ي م����ا ل ي���ق���ل ع����ن 26 
اأم�ص  اأول  اأول  ح��ت��ف��ه��م   �صخ�صاً 
ال�صند  اإقليم  يف  معظمهم  ال�صبت، 
بجنوب ال��ب��الد، ال��ذي ك��ان الأكرث 
ت�صرراً ويواجه في�ص اآخر لأطول 
الذي فا�ص على  باك�صتان،  نهر يف 

�صفتيه ب�صبب مياه الأمطار.
وقالت وكالة الكوارث الوطنية يف 
اآخر حتديث لها اإن اأحدث ح�صيلة 
اإج��م��ايل احل�صيلة  رف��ع��ت  وف��ي��ات 
م��ن��ذ ب����دء ال���ك���ارث���ة ال��ن��اج��م��ة عن 
التغري املناخي يف يونيو -حزيران 

املا�صي اإىل 1290 �صخ�صاً.
حكومة  ب���ا����ص���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
اإن عدة  وه����اب  م���ورت���ازا  الإق��ل��ي��م 
التي   ال�صند،  باإقليم  وم��دن  بلدات 
نحو  منذ  باملياه  مغمورة  م��ازال��ت 
اآخر  في�صاً  الآن  ت��واج��ه  �صهرين، 

من نهر اإندو�ص.
وذك����ر وزي����ر ���ص��ح��ة الإق��ل��ي��م اآزرا 
ن�صف  ع��ن  لي��ق��ل  م��ا  اإن  بي�صوهو 
اأماكن  يف  ي��ع��ي�����ص��ون  ن����اج  م��ل��ي��ون 
اإي����واء م��وؤق��ت��ة ب���دون م��ي��اه نظيفة 
ل���ل�������ص���رب وم����راح����ي���������ص و����ص���رف 
الإ�صابة  خطر  ي��واج��ه��ون  �صحي 

بالأمرا�ص املنقولة عرب املياه.

ليلى مر�د غلبها 
�لنوم على �مل�شرح

روت ال��ف��ن��ان��ة امل�����ص��ري��ة ال��راح��ل��ة  
ذكريات  مذكراتها  يف  مراد   ليلى 
اأول مرة وقفت فيها على امل�صرح يف 
اإن  ال�12 عاماً. فقالت مراد  عمر 
وال��ده��ا املو�صيقار زك��ي م��راد حني 
رم�صي�ص،  قدمها يف حفلة مب�صرح 
مع  عينيها  يغالب  بالنوم  �صعرت 
للغناء،  ال��ث��ال��ث��ة  ال��و���ص��ل��ة  ب���داي���ة 
املو�صيقية  الفرقة  اقرتبت  وح��ني 
م���ن الن��ت��ه��اء م���ن ع���زف املقدمة 
و�صقطت  ل��ل��ن��وم  ا�صت�صلمت  ح��ت��ى 
م����ن ف�����وق امل���ق���ع���د ع���ل���ى الأر��������ص، 
وا�صتفاقت  اجل����م����ه����ور  ف�����ص��ف��ق 
اأف����راد اجلمهور  وك���ان  م���راد  ليلى 
دي  ك���دة  عليها  يقولون:"كفاية 

كوي�صة اأوي و�صوتها جميل".
واعتربت ليلى مراد اأن هذه كانت 

اأول �صهادة لها من اجلمهور.

فو�ئد �شرب �حلليب قبل �لنوم ل ُت�شاهى

�شربه  يعّد  بل  الأطفال،  على  فقط  النوم  قبل  احلليب  �شرب  يقت�شر  ل 
روتيًنا رائًعا جلميع الأعمار، ل�شيما واأن فوائده عديدة ومتنّوعة، منها 
امل�شاعدة يف احل�شول على نوم اأكرث راحة وعمقًا. وقد اتفق العلماء على 
اأنه يحتوي على املرّكبات التي وجد اأن لها عالقة يف حت�شني جودة النوم 
اإنتاج  يلعب دوًرا مهًما يف  اأميني  وتعزيزه، ومنها الرتبتوفان وهو حم�ض 
الناقل الع�شبي املعروف باإ�شم ال�شريوتونني الذي يعّزز احلالة املزاجية 
ومينح ال�شعور بال�شرتخاء، وامليالتونني الذي يعرف باإ�شم هرمون النوم 
بِك  اخلا�ض  البيولوجية  ال�شاعة  اإيقاع  تنظيم  على  ي�شاعد  اإذ  ا،  اأي�شً

واإعداد ج�شمِك لبدء دورة النوم.
حول فوائد �شرب احلليب قبل النوم توؤكد الدكتورة يف علم التغذية 

ال�شعور  اإىل  يوؤدي  لياًل  "�شربه  اأن  اىل  احلاج  �شينتيا  والغذاء 
بالمتالء، مما قد مينعِك من ال�شتيقاظ ب�شبب اجلوع وهذا 

بدوره قد ي�شاعد يف فقدان الوزن"، وتتحدث بالتف�شيل 
عن فوائد �شرب احلليب قبل النوم يف املو�شوع الآتي:

اأن احلد الأق�صى لفح�ص اجلينات الذي يو�صي  اأبحاث من جامعة زيوريخ  اأظهرت 
به بع�ص الأطباء قبل احلمل يتعلق بك�صف اخلطر يف %44 من الأزواج املرتبطني 

بالدم، و%5 فقط من الأزواج الآخرين.
وقال الباحثون اإن الطفرات غري الوراثية املكت�صبة حديثاً �صبب رئي�صي ملعدل الك�صف 

املنخف�ص لفح�ص اجلينات قبل احلمل.
ووفقاً ملوقع "�صاين�ص دايلي"، يو�صي بع�ص الأطباء بهذا الفح�ص لك�صف ما اإذا كان 
اإىل  اخللل  ه��ذا  ينقل  اأن  ميكن  فكالهما  اجليني،  اخللل  نف�ص  من  يعانيان  الأب���وان 

الطفل، وغالباً ما تت�صبب هذه احلالة يف اإ�صابة املولود مبر�ص خطري.
اإعاقات ذهنية  3000 عامل وراثي قد ت�صبب  ويخترب فح�ص اجلينات قبل احلمل 

وا�صطرابات يف النمو والتوحد وا�صطرابات اأخرى.
وقالت اأنيتا راوخ مديرة علم الوراثة الطبية يف جامعة زيورخ امل�صرفة على الدرا�صة: 
يكت�صف  اأن  الوا�صعة ميكن  الختبارات اجلينية  النوع من  اأن هذا  اإظهار  "متّكنا من 
خطر اإ�صابة الطفل با�صطراب �صديد يف النمو يف حوايل %44 من احلالت اإذا كان 

الوالدان اأبناء عمومة، وهو اأمر �صائع يف بع�ص املجموعات ال�صكانية".
ول يزال الختبار يك�صف عن حوايل %5 من احلالت يف الأزواج غري الأقارب، لكن 

فقط اإذا مت التحقيق يف جميع اجلينات املتنحية املعروفة.

ماذ� يك�شف فح�ض �جلينات 
قبل �حلمل؟
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�ش�ؤون حملية

لتطوير اأبحاث تعليم القيادة وال�شالمة املرورية

�إطلق �شر�كة ��شرت�تيجية بني جامعة �لإمار�ت و�شركة �لإمار�ت لتعليم قيادة �ل�شيار�ت 

بح�شور اأكرث من 2000 خبري من اأكرث من 25 دولة

موؤمتر هيلث بل�ض �ل�شرق �لأو�شط �ل�شنوي للخ�شوبة يختتم �أعماله بدبي 

•• العني - الفجر

اأطلقت جامعة الإمارات العربية املتحدة و�صركة الإمارات 
البحثية  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  ال�صيارات  قيادة  لتعليم 
املرورية  وال�صالمة  القيادة  تعليم  جمال  يف  اجلهتني  بني 
وذل��ك يف احل��رم اجلامعي يف العني. وقد ح�صر الجتماع 
كل من الأ�صتاذ الدكتور اأحمد مراد النائب امل�صارك للبحث 
التنفيذي  الرئي�ص     - ال�صميلي  خ��ال��د  وال�صيد  العلمي 
حمد  والدكتور  ال�صيارات-  قيادة  لتعليم  الإم��ارات  ل�صركة 
بجامعة  التنقل  لأبحاث  الإم��ارات  مركز  -مدير  اجل�صمي 
التدري�صية  الهيئات  اأع�صاء  من  العمل  وفريق  الإم���ارات- 
والبحثية والإداري��ة من اجلانبني. وقد مت طرح جمموعة 

وتقنيات  بتطوير مناهج  املتعلقة  واملو�صوعات  الأفكار  من 
مبتكرة فيما يتعلق بتدريب ال�صائقني مبا ي�صهم يف متكني 

وتعزيز روؤية الدولة يف خلق نظام تنقل اآمن.
واأ�صار الأ�صتاذ الدكتور اأحمد مراد اإىل اأهمية اإدخال البتكار 
امل�صرتكة  وال��ب��ح��ث��ي��ة  العلمية  الأع���م���ال  م��ن��ظ��وم��ة  �صمن 
والذي  اخلا�ص،  القطاع  وموؤ�ص�صات  الإم���ارات  جامعة  بني 
على  م�صتندة  م�صرتكة  تطويرية  خطط  ب��ن��اء  يف  ي�صهم 
متخذي  ت�صاعد  ب��دوره  والتي  البيانات  وحتليل  الدرا�صات 
القرار يف ر�صم اخلطط امل�صتقبلية التي ت�صاهم يف حتقيق 
احليوية.  املجالت  �صتى  يف  الدولة  يف  والتطوير  التنمية 
الباحثني على تطبيق  الإم��ارات من خالل  وتعمل جامعة 
العلمي  البحث  يف  والبحثية  البتكارية  املمار�صات  اأف�صل 

املجتمعي.   
اأن مثل هذه املبادرات ت�صاعد  اأحمد مراد  واأو�صح الدكتور 
جمتمعية  لتحديات  علمية  حلول  اإيجاد  على  كبري  ب�صكل 
حقيقية من خالل �صراكات بحثية مع موؤ�ص�صات حمورية 
يف القطاع اخلا�ص والتي من �صاأنها اأن ت�صنع فارقاً مل�صتقبل 
ال��ت��ن��ق��ل يف ال���دول���ة وال����ذي ي��ع��د م��ن الأول���وي���ات البحثية 
الإم����ارات  جامعة  ا�صرتاتيجية  �صمن  الإم����ارات  جلامعة 

للبحث والتطوير 2026-2023. 
وبدوره اأو�صح ال�صيد خالد ال�صميلي باأن هذه ال�صراكة تاأتي 
تبعا لال�صرتاتيجية اجلديدة التي اأطلقتها �صركة الإمارات 
لتعليم قيادة ال�صيارات والتي تعتمد على تعزيز ال�صراكات، 
والتو�صع وال�صتدامة والبتكار، وبذلك  املتميزة  واخلدمة 

يف  املتاحة  اخل��دم��ات  جوانب  كافة  يف  العلمي  البحث  ف��اإن 
هذه  وت��ط��وي��ر  لتمكني  ا�صرتاتيجية  م��ب��ادرة  ه��و  ال�صركة 
اخلدمات واإتاحة الفر�ص البتكارية يف كافة مراحل رحلة 
يف  امل��ط��روح��ة  والف��ك��ار  امل�صاريع  لتقييم  وك��اآل��ي��ة  املتعامل 

رقمنة اخلدمات يف ال�صركة. 
من جانبه ركز الدكتور حمد اجل�صمي على الدور الرئي�صي 
الإم���ارات  ك���ذراع جلامعة  التنقل  لأب��ح��اث  الإم����ارات  ملركز 
املخت�ص باأبحاث التنقل واأمن الطرق واملوا�صالت، واأ�صاف 
اأن "هذه ال�صراكة ال�صرتاتيجية مع �صركة الإمارات لتعليم 
اأبواباً وا�صعة لتاأ�صي�ص من�صة وطنية  قيادة ال�صيارات تفتح 
متعددة الأطراف لدرا�صة احدى امللفات الرئي�صية للتنقل 
التدريبية  وال��ك��ف��اءة  ال��وع��ي  ب��زي��ادة  يعنى  وال����ذي  الآم����ن 

الروؤية  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ي�����ص��ه��م يف حت��ق��ي��ق  ل��ل�����ص��ائ��ق��ني مب���ا 
اأطلقتها  التي  ال�صري  ال�صفرية نحو �صفر وفيات حلوادث 
"اأننا  اجل�صمي  الدكتور  موؤخراً" واأ�صاف  اأبوظبي  حكومة 
الأكادميي  البحث  ونتائج  البيانات  توظيف  اىل  بحاجة 
اجلانب  من  الدولة  يف  القيادة  تعليم  مبنظومة  لالرتقاء 

النف�صي والتقني على حد �صواء".
ال�صركة  التطوير يف  الزاخم مدير  ال�صيد جورج  اأ�صاد  كما 
م�صتقبل  ا�صت�صراف  يف  ال�صراكة  ه��ذه  تلعبه  التي  ب��ال��دور 
ال��ت��ع��ل��ي��م امل������روري وال���ت���ح���ول ال���ذك���ي اإىل ال��ت��ن��ق��ل الآم����ن 
منظومة  �صمن  الب��ت��ك��ار  اإدخ���ال  على  والعمل  وامل�����ص��ت��دام، 
تطوير العمال يف كافة اأق�صام ال�صركة بغية تاأ�صي�ص مركز 

ابحاث وتطوير م�صرتك مع املراكز البحثية واجلامعية.

 •• اأبوظبي- الفجر

اختتمت الن�صخة الرابعة من موؤمتر هيلث بال�ص 
اأعمالها  للخ�صوبة  ال�����ص��ن��وي  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق 
بال�ص  هيلث  تنظمها  �صنوية  فعالية  وهي  اأم�ص، 
ال�صحية،  للرعاية  مبادلة  من  جزء  لالإخ�صاب، 
وت���ن���اول امل���وؤمت���ر اأح����دث ال��ت��ط��ورات ال��راه��ن��ة يف 
املجالت التقنية املرتبطة بالإخ�صاب والتحديات 
التي تواجه عالجات العقم خالل فعالياته التي 
ام��ت��دت ع��ل��ى م���دار ث��الث��ة اأي����ام و���ص��ه��دت انعقاد 
عمل  وور����ص  نقا�صية  وجل�صات  مثمرة  ح����وارات 
قيمة جمعت نخبة من خرباء الإخ�صاب العامليني 

يف جمريا بيت�ص هوتيل بدبي.
وحتت �صعار "تقريب اخلربات"، افتتحت املوؤمتر 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زع��اب��ي،  ه��ن��د  ���ص��ع��ادة 
ال�صحة  دائ�����رة  ال�����ص��ح��ي��ة يف  ال���رع���اي���ة  م��ن�����ص��اآت 
مثل  القطاع  رواد  م��ن  غفري  بح�صور  اأب��وظ��ب��ي، 
�صفية املقطري، رئي�ص اإدارة العمليات الت�صغيلية 
خم�صي،  وحم��م��د  ال�صحية،  للرعاية  مبادلة  يف 
بال�ص  ه��ي��ل��ث  م��راك��ز  ل�صبكة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
للعيون  م���ورف���ي���ل���دز  وم�����ص��ت�����ص��ف��ى  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
اأبوظبي، والربوفي�صور اأحمد البحوتي، ا�صت�صاري 
طب الإجناب والعقم يف هيلث بال�ص لالإخ�صاب 
ورئي�ص املوؤمتر.  وا�صتهل جوري�ص فرينز، الأ�صتاذ 
ورئي�ص ق�صم املراأة والطفل والتنمية والتجديد يف 
الكاثوليكية،  لوفان  جامعة  البلجيكية،  اجلامعة 
بكلمة  اأي���ام،  ثالثة  مل��دة  ا�صتمرت  التي  الفعالية 

طب  يف  اجل��دي��د  ال��ع�����ص��ر  ح���ول  ملهمة  رئي�صية 
الطويلة،  ���ص��ن��وات خ��ربت��ه  وب��ن��اًء على  الإجن����اب. 
التي حققها يف  النتائج  ال�صوء على  �صلط فرينز 
زرع الأجنة، واأبدى راأيه مب�صتقبل للقطاع. وقال: 
"على الرغم من التقدم الذي اأحرزناه يف جمال 
معدلت  اأن  اإل  الإجن�����اب،  يف  امل�����ص��اع��دة  ت��ق��ن��ي��ات 
اأننا منتلك  اإل  جناحها ما زالت حمدودة ن�صبياً. 
تطبيق  �صبل  اأف�صل  ملحاكاة  املثلى  الأدوات  اليوم 
منا�صبة  فر�صة  ذلك  ومينحنا  الإخ�صاب.  عملية 
اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ب��ت��ك��رة لتحقيق  ل���ص��ت��خ��دام 
يف  الفعلية  الإخ�����ص��اب  لعمليات  النتائج  اأف�����ص��ل 

جلميع  تعليمية  من�صة  املوؤمتر  وق��دم  املخترب". 
والأفكار  امل���ع���ارف  ل��ت��ب��ادل  وال��ب��اح��ث��ني  الأط���ب���اء 
وتناول  مثمرة،  تعليمية  بيئة  �صمن  والتفاعل 
ق�����ص��اي��ا اخل�����ص��وب��ة امل���ع���ق���دة، وم��ع��اي��ري اجل����ودة 
على  ذلك  وا�صتمل  املجال.  يف  املمار�صات  واأف�صل 
لإجراء  خ�صعن  الالتي  املري�صات  نتائج  حتليل 
لعالجات  التوجه  ميكنهن  وكيف  الرحم  زراع��ة 
اخل�صوبة دون اأي عائق، وذلك عرب و�صع منهجية 
يف  امل�صاعدة  تقنيات  با�صتخدام  للعالج  �صخ�صية 
الإجناب، والتقنيات امل�صتخدمة يف عالج مر�صى 
الليفية  الأورام  اأي�صاً  املوؤمتر  وناق�ص  ال�صرطان. 

الإح�صائيات  ت�صري  اإذ  اخل�صوبة،  على  وتاأثريها 
ي�صعني  ال����الت����ي  ال���ن�������ص���اء  م����ن   27% اأن  اإىل 
�صرطاين  غ��ري  من��و  لديهن  اخل�صوبة  لعالجات 
اأي�صاً  ليتطرق  ح��ول��ه،  اأو  ال��رح��م  داخ���ل  يتطور 
اخل�صوع  قبل  مراعاتها  الواجب  العتبارات  اإىل 
ق��ال حممد  ال�صياق،  ه��ذا  ال��ع��الج��ات. ويف  ل��ه��ذه 
هيلث  م��راك��ز  ل�صبكة  التنفيذي  امل��دي��ر  خم�صي، 
للعيون  مورفيلدز  وم�صت�صفى  املتخ�ص�صة  بال�ص 
ال��وا���ص��ع يف  روؤي����ة اله��ت��م��ام  "ي�صعدنا  اأب��وظ��ب��ي: 
املوؤمتر وال�صتجابة الكبرية من الوفود واخلرباء 
امل�صاركني. فقد ان�صم اإىل فعالياته نخبة من اأملع 

الخ�صائيني يف القطاع الذين ا�صتعر�صوا امل�صائل 
احليوية يف ال�صحة الإجنابية واألقوا ال�صوء على 
يواجهها  التي  ال�صائعة  املعقدة  الطبية  احل��الت 
�صعار  حمل  ال��ذي  م��وؤمت��رن��ا  �صاعد  كما  الأزواج. 
اأكرث  على  ال�صوء  ت�صليط  اخلربات‘ يف  ’تقريب 
امل�صاكل الإجنابية �صيوعاً ليتمكن املجتمع الطبي 
اليوم من معاجلتها، مع م�صاركة معلومات قيمة 
حول قدرة التقنيات املتطورة والتطبيقات الذكية 

على معاجلة حتديات اخل�صوبة".
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ربوف��ي�����ص��ور اأح��م��د البحوتي، 
بال�ص  هيلث  يف  والعقم  الإجن��اب  طب  ا�صت�صاري 

هذه  مثل  "ت�صجعنا  املوؤمتر:  ورئي�ص  لالإخ�صاب 
املوؤمترات على ن�صر املعرفة بني اأقراننا ومواكبة 
التوجهات احلالية والطالع على اأحدث التقنيات 
الفعالة،  البحث  ومنهجيات  والتحديات  والآراء 
املقدمة  العالجية  خدماتنا  تعزيز  من  لنتمكن 
عموماً.  وامل��ن��ط��ق��ة  الإم�����ارات  دول���ة  يف  للمر�صى 
و���ص��ن��وي��اً، ي��ح�����ص��ل امل�����ص��ارك��ون يف م���وؤمت���ر هيلث 
معارف  على  للخ�صوبة  الأو���ص��ط  ال�صرق  بال�ص 
ومنهجياتهم  الطبية  مبمار�صتهم  ترتقي  قيمة 
ونتطلع  ال�صحية.  الرعاية  قطاع  يف  العالجية 
قدماً لتنظيم فعاليات اأخرى يف امل�صتقبل حل�صد 
ج��ه��ود ق��ط��اع ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة ومت��ك��ي��ن��ه من 
اخلروج باأحدث البتكارات التي �صت�صاعد الأزواج 

على حتقيق حلمهم بالأمومة والأبوة".
الإخ�صاب  خل���رباء  خم�ص�ص  امل��وؤمت��ر  اأن  ي��ذك��ر 
واأطباء اأمرا�ص الن�صاء والتوليد وفنيو الإخ�صاب 
امل�صالك  واأطباء  الأجنة  واأخ�صائيو  املختربات  يف 
التمري�ص  وك������وادر  ال�����ص��م��اء  وال���غ���دد  ال��ب��ول��ي��ة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  م��ن  وال�صيدلة 
غرار  على  هامة  موا�صيع  وا�صتعر�ص  واملنطقة. 
واحل��ف��اظ على اخل�صوبة، وطب  الإجن���اب،  ط��ب 
الغدد ال�صماء التنا�صلية، وطب الذكورة والأجنة 
وعلم الوراثة والعالج باخلاليا اجلذعية، عالوة 
ونظم  اخل�صوبة.  على  وتاأثريها  الأم��را���ص  على 
خ����رباء اخل�����ص��وب��ة يف ه��ي��ل��ث ب��ال���ص ور�����ص عمل 
اأعقبتها جل�صات حوارية فردية وجماعية  عملية 

يف اليوم الأخري من املوؤمتر.

�شرطة �أبوظبي تعزز �لوعي �ملروري لطلبة �ملد�ر�ض
�صرطة  يف  املركزية  العمليات  بقطاع  وال��دوري��ات  امل���رور  مديرية  نفذت 
اأبوظبي مبادرة  "العودة للمدار�ص" مبركز بوابة ال�صرق مول التجاري 
الدولة   اإط��ار احلملة الحتادية على م�صتوى  وذل��ك �صمن  يا�ص  بني  يف 

حتت  �صعار "ال�صالمة املرورية لطلبة املدار�ص".
باأهمية  الأ�ص�����ر  وع������ي  لت������عزيز  ور�ص�����ة     عق������د  على  املب�����ادرة  ورك��زت 
املدار�ص  لطلبة   الآمنة  والبيئة  املرورية  ال�������صالمة  مق������ومات  ت������وفري 
واإىل  م��ن  نقلهم  خ��الل  واحل����وادث   املخاطر  م��ن  حمايتهم   تعزز  التي 

املدار�ص. 
والدوريات   املرور  العميد حممد �صاحي احلمريي مدير مديرية  واأكد 
اه��ت��م��ام ���ص��رط��ة اب��وظ��ب��ي  ب��ت��ع��زي��ز  ال��وع��ي امل����روري لل�صائقني  بتنفيذ 
جمموعة من الأن�صطة  وبرامج التوعية  املرورية  �صمن اجلهود الهادفة 
اإىل تعزيز امل�صوؤولية لاللتزام بقوانني واأنظمة ال�صري واملرور، واحلد من 
الأ�صباب التي توؤدي اإىل وقوع احلوادث املرورية وما ينتج عنها من وفيات 

واإ�صابات بليغة.

ول��ف��ت اإىل ح��ر���ص ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ة م��ع خمتلف 
قطاعات و�صرائح املجتمع يف ن�صر التوعية املرورية لتاأمني �صالمة اأبناءنا 
يلزم  القانون  اأن  مو�صحاً  املدر�صية  باحلافالت  نقلهم  خ��الل  الطالب  
�صائقي املركبات بالوقوف يف حالة فتح اإ�صارة "قف" اجلانبية باحلافالت 
على النحو التايل يف الطرق املفردة يتم التوقف الكامل جلميع املركبات 
اأمتار، يف الطرق  ال�صائرة يف كال الجتاهني مب�صافة ل تقل عن خم�صة 
�صري  اجت��اه  يف  ال�صائرة  املركبات  جلميع  الكامل  التوقف  يتم  امل��زدوج��ة 

املركبة مب�صافة ل تقل عن خم�صة اأمتار.
و اأ�صار الرائد اأحمد عبداهلل املهريي مدير فرع العالقات العامة مبديرية 
جمتمعية  وب��رام��ج  تطبيقات  ت�صمنت   الفعالية  اأن  وال��دوري��ات  امل���رور 
وتعريفية بالأنظمة والتقنيات احلديثة يف جمال ال�صالمة املرورية من 
AR والتي تتيح م�صاهدتها عرب  اأبرزها  ر�صومات الأطفال عرب تقنية 
الآيباد وهي تتحرك امل�صابقات املرورية  واملن�صورات الرقمية والفيديوهات 

، ومر�صم الأطفال .
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ي�شتمر "كوفيد-19" يف النت�شار ب�شكل وا�شع يف جميع اأنحاء 
للوباء النظر يف الطرق  املتتالية  العامل. واأعادت املوجات 
التي اأثر بها "كوفيد-19" على اأجزاء وجوانب خمتلفة من 
اآثارا  كورونا  فريو�ض  يرتك  التعايف،  بعد  اأج�شامنا.وحتى 
لوجوده، حيث ي�شتمر اأولئك الذين وقع ت�شخي�ض اإ�شاباتهم 
بفريو�ض كورونا يف مواجهة جمموعة متنوعة من امل�شاكل 

ال�شحية، يف ما يعرف بـ"كوفيد طويل الأمد".

ه���ن���اك عالمات  ت���ك���ون  اأن  ذل�����ك، مي��ك��ن  وم����ع 
ف�صيولوجية اأخرى على انتقال الفريو�ص عرب 

ج�صم الإن�صان، مبا يف ذلك نق�ص احلديد.
ويحتاج اجل�صم اإىل احلديد ل�صنع خاليا الدم 
يف  الأك�����ص��ج��ني  لنقل  ت�صتخدم  ال��ت��ي  احل��م��راء 

جميع اأنحاء اجل�صم.
ونق�ص احلديد هو حالة معقدة حتدث عندما 
الكافية،  احلديد  م�صتويات  اإىل  اجل�صم  يفتقر 
وي�صكل  احل��ي��وي��ة  ال��وظ��ائ��ف  اأداء  م��ن  يحد  م��ا 

العديد من املخاطر ال�صحية.
نق�ص احلديد،  يعاين من  ما  �صخ�ص  كان  واإذا 
فقد يوؤدي ذلك اإىل فقر الدم الناجم عن نق�ص 

احلديد، والذي ت�صمل اأعرا�صه:
الطاقة وقلة  • التعب 

التنف�ص يف  • �صيق 
القلب • خفقان 

�صاحب • جلد 
وعادة ما يكون اختبار الدم الب�صيط قادرا على 
تاأكيد ما اإذا كان ال�صخ�ص يعاين من فقر الدم 

الناجم عن نق�ص احلديد.
م�صت�صفيات  م��ن  بيديا  اأنكيتا  للدكتور  ووف��ق��ا 
يكون  اأن  ميكن   ،HCMCT Manipal
ما  �صخ�ص  اإ�صابة  على  عالمة  احلديد  نق�ص 

ب�"كوفيد19-".
"وجدت  قالت:   E Times اإىل  حديثها  ويف 
اللتهاب  ع��الم��ات  يف  زي����ادة  خمتلفة  درا����ص���ات 

لدى مر�صى كوفيد19- احلاد،
- وهي  الهيب�صيدين  م��ادة  بالفعل  تنتج  والتي   
الكبد،  من  اإطالقها  يتم  مهمة  كيميائية  م��ادة 
والتي ت�صاعد يف تنظيم وامت�صا�ص احلديد يف 

اخلاليا".
املر�صى  اأن  اأي�����ص��ا  ب��ي��دي��ا  ال���دك���ت���ور  واأ�����ص����اف 
لديهم  احلاد  كوفيد  يعانون من مر�ص  الذين 
م�صتويات عالية من الفرييتني، وهو بروتني يف 

الدم معروف باحتوائه على احلديد.
اإدوينا  العالجية،  التغذية  اأخ�صائية  واأ�صافت 
"كوفيد19-" بنق�ص احلديد  ارتباط  اأن  راج، 

ميكن اأن يكون �صببه التهاب حاد يف اجل�صم.
ا�صتقالب  يف  ال���ص��ط��راب  "هذا  راج:  واأ����ص���ارت 
العامة  ال�صحة  على  ي��وؤث��ر  اأن  ميكن  احل��دي��د 

ويوؤخر التعايف من املر�ص.
من  يتعافون  الذين  املر�صى  "ي�صتمر  وتابعت: 
ال�صديد  ال��ت��ع��ب  ع���ن  الإب�����الغ  يف  كوفيد19- 
ال�صدر  واأمل  ال�صهية  و�صعف  التنف�ص  و�صيق 
والدوخة وال�صعف الإدراكي وت�صاقط ال�صعر".

وي��ع��ت��م��د ع���الج ف��ق��ر ال����دم ال��ن��اج��م ع���ن نق�ص 
احلديد اإىل حد كبري على �صبب النق�ص.

الوطنية  ال�����ص��ح��ي��ة  اخل���دم���ات  ه��ي��ئ��ة  وت���ق���ول 
عدد  اأن  ال���دم  فح�ص  اأظ��ه��ر  "اإذا   :)NHS(
فعليك  منخف�ص،  لديك  احلمراء  ال��دم  خاليا 
با�صتخدام اأقرا�ص احلديد لتحل حمل احلديد 

املفقود من اجل�صم".
وبالإ�صافة اإىل الأقرا�ص، ميكن للمر�صى اأي�صا 
تناول الأطعمة الغنية باحلديد مثل اخل�صروات 
ذات الأوراق اخل�صراء الداكنة واحلبوب واخلبز 
املدعم واللحوم والفواكه املجففة مثل امل�صم�ص 

والبقول.
الأطعمة،  بع�ص  من  املزيد  تناول  جانب  واإىل 
يو�صي اخلرباء ال�صحيون اأي�صا بتناول كميات 
ال�صاي، والقهوة، واحلليب وم�صتقاته،  اأقل من 
من  عالية  ن�صب  على  حتتوي  التي  والأط��ع��م��ة 

حم�ص الفايتيك.
اأن  الأخ���رى، ميكن  الق�صور  اأوج��ه  وعلى غ��رار 
يكون لفقر الدم الناجم عن نق�ص احلديد عدد 
من الأ�صباب مثل تناول بع�ص الأدوي��ة امل�صادة 

لاللتهابات، 
الأم���ع���اء، و�صرطان  وال��ت��ه��اب  امل���ع���دة،  وق��رح��ة 

الأمعاء اأو املعدة.
ب�"كوفيد- احل��دي��د  نق�ص  ب��ني  ال��رب��ط  وق��ب��ل 

اإىل  حاجة  هناك  اأن  مالحظة  املهم  من   ،"19
مزيد من الدرا�صات ل�صتنتاج هذا الرتباط.

ويف ح��ال��ة حت��دي��د م��ث��ل ه���ذا الت�������ص���ال، فاإنه 
امل�صاعفات  من  الطويلة  القائمة  اإىل  �صي�صاف 

املرتبطة ب�"كوفيد19-".

نق�شه يحد من اأداء الوظائف احليوية

هل ميكن �أن يكون نق�ض �حلديد علمة على �لإ�شابة بـ"كوفيد- 19"؟

»من دعم �شحة �لدماغ �إىل حت�شني �ملز�ج«.. ما فو�ئد فيتامينات B؟

باأنها   B6 ف��ي��ت��ام��ني  م��ث��ل   B ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  ب���روي���ر  وو���ص��ف��ت 
وهي  �صحيح  ب�صكل  للعمل  اإنزميا   60 من  لأكرث  "�صرورية 
�صرورية لرتكيب املواد اجلينية والأحما�ص الأمينية والناقالت 

الع�صبية يف الدماغ".
و  B9و  B6و  B3و  B2و  B1 ال��ف��ي��ت��ام��ني:  اأم��ث��ل��ة  وت�صمل 

جانب  اإىل  ال�صائعة  الدع����اءات  م��ن  واح���دة  وت�صمل   .B12
فيتامينات B، اأنها ميكن اأن ت�صاعد يف احلالة املزاجية.

 B6و  B12 فيتامني  "يلعب  ب��روي��ر:  قالت  ال�صدد،  ه��ذا  ويف 
دورا يف اإنتاج املواد الكيميائية يف الدماغ مثل ال�صريوتونني التي 

توؤثر على احلالة املزاجية ووظائف الدماغ الأخرى".
وحم�ص   ،B6و  B12 م��ن  املنخف�صة  امل�����ص��ت��وي��ات  وارت��ب��ط��ت 
وا�صعة  منهجية  مراجعة  ووج��دت  بالكتئاب.  اأي�صا،  الفوليك 
وحتليل تلوي اأن مكمالت B كانت مفيدة لالأ�صخا�ص الأ�صحاء 
تفيد  ق��د  امل��ك��م��الت  واأن  الإج��ه��اد،  خلطر  املعر�صني  وال�صكان 

الأ�صخا�ص الذين يعانون من نظام غذائي �صيء 
اأو حالة مزاجية �صيئة.

وت�������ن�������ع�������ك���������������ص 

ريدينغ،  ج��ام��ع��ة  اأج��رت��ه��ا  ح��دي��ث��ة  درا���ص��ة  يف  ب��روي��ر  تعليقات 
جانب  اإىل   B6 فيتامني  ا�صتخدام  اإمكانية  اق��رتح��ت  وال��ت��ي 
القلق  ع��الج  يف  للم�صاعدة   )CBT( املعريف  ال�صلوكي  العالج 

والكتئاب.
اإن�����ت�����اج ح���م�������ص غاما  ل���ت���ع���زي���ز   B6 ف���ي���ت���ام���ني  ع���ل���ى  وع�����رث 
اأمينوبوترييك )GABA( الذي مينع النب�صات بني اخلاليا 

الع�صبية يف الدماغ.
وقال املعد الرئي�صي للدرا�صة، الدكتور ديفيد فيلد، اإن فيتامني 
B6 "ي�صاعد اجل�صم على اإنتاج مر�صال كيميائي حمدد يثبط 
النب�صات يف الدماغ، وتربط درا�صتنا هذا التاأثري املهدئ بتقليل 

القلق بني امل�صاركني".
وبينما ُتظهر هذه الدرا�صة وغريها نتائج اإيجابية، يلزم اإجراء 
B6 يف حت��ال��ف مع  امل��زي��د م��ن الأب��ح��اث قبل و���ص��ف فيتامني 

املعريف ال�صلوكي.ال������������ع������������الج 
وميكن اأن ت�صاعد 

فيتامينات B اأي�صا يف �صحة الدماغ، اأو بالأحرى ميكن اأن يوؤثر 
نق�صها ب�صكل �صار عليها.

بع�ص  م��ن  املنخف�صة  امل�����ص��ت��وي��ات  ت��وؤث��ر  "قد  ب��روي��ر:  وق��ال��ت 
 B12و B6 ذلك  B، مبا يف  املركب  داخ��ل  الغذائية  العنا�صر 
مع  ال��دم��اغ  عمل  كفاءة  م��دى  على   ،)B9( الفوليك  وحم�ص 
تقدم العمر. واأ�صارت الدرا�صات احلديثة اإىل اأن جميع العنا�صر 
الغذائية يف هذه املجموعة لها دور يف دعم �صحة الدماغ. اإنها 
تعمل معا لتمكني اخلاليا الع�صبية )خاليا دماغنا( من العمل 
نفايات  اإزال��ة  على  اأي�صا   B فيتامينات  وت�صاعد  اأك��رب.  بكفاءة 
وهذه  الأمثل.  النحو  على  بالعمل  للخاليا  ي�صمح  ما  اخلاليا 
النفايات ب�صكل اأ�صا�صي على �صكل بروتينات، اإذا ُتركت، ميكن اأن 

ت�صكل كتال �صامة للدماغ".
وا���ص��ع��ة من  B يف جم��م��وع��ة  ع��ل��ى فيتامينات  ال��ع��ث��ور  ومي��ك��ن 
اأي�صا  فيمكن  ممكنا،  ذل��ك  يكن  مل  اإذا  ذل���ك،  الأط��ع��م��ة.وم��ع 
ال�صخ�ص  كان  اإذا  خا�صة  امل�صتويات،  لزيادة  املكمالت  ا�صتخدام 

يعاين من نق�ص يف الفيتامني.
ويف حالة حدوث ذلك، من املهم معرفة الأعرا�ص حتى ميكن 

اتخاذ اإجراءات فورية.

ما هي اأعرا�ص نق�ص فيتامني B؟
ي��ع��ت��م��د ذل���ك ع��ل��ى ن��ق�����ص ف��ي��ت��ام��ني واح�����د، ومن 

.B12 اأكرثها �صيوعا نق�ص فيتامني
اجللد. على  �صاحب  اأ�صفر  • لون 

واحمراره. الل�صان  • التهاب 
الفم. • قرحة 

واإبر. • وخز 
واحلركة. امل�صي  طريقة  يف  • تغيريات 

الروؤية. • ا�صطراب 
• التهيج.

• كاآبة.
وي�صعر  ال�صخ�ص  بها  يفكر  التي  الطريقة  يف  التغيريات   •

ويت�صرف.
والفهم،  ال���ذاك���رة،  م��ث��ل  العقلية  ال���ق���درات  يف  ان��خ��ف��ا���ص   •
اأخرى  اأع��را���ص��ا حل��الت  اأي�صا  ه��ذه  تكون  اأن  واحل��ك��م.ومي��ك��ن 

مثل اخلرف.

تلعب فيتامينات B اأدوارا رئي�شية يف الوظيفة العامة للج�شم، ومع ذلك، ما مدى تنوع هذه الأدوار الهامة؟.
.Healthspan حتدث موقع "اإك�شربي�ض" اإىل الدكتورة �شارة بروير من ،B من اأجل معرفة الأدوار التي ميكن اأن تلعبها فيتامينات
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العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/كويك  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تيكنولوجيز للو�صاطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3798224 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :جمموعة ليوا لإدارة ال�صركات  

رخ�صة رقم : CN 1189821 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ جمموعة ليوا لإدارة ال�صركات

LIWA COMPANIES MANAGEMENT GROUP

اإىل/ جمموعة ليوا لإدارة ال�صركات - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
LIWA COMPANIES MANAGEMENT GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
لبيع  العري�ص  ثوب  :حمل  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

القم�صة  رخ�صة رقم : CN 1116311 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة عبدالوحيد جول حممد

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداحلكيم مراد عبداهلل على البلو�صى
تعديل راأ�ص املال / من 0 اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ حمل ثوب العري�ص لبيع القم�صة

THOUB AL AREES TEXTILES TRADING SHOP
اإىل/ حمل ثوب العري�ص لبيع القم�صة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

THOUB AL AREES TEXTILES TRADING SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :مطعم و كويف روزة ال�صام

  رخ�صة رقم : CN 4144471 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة برافني كومار �صامبهو كاركريا كاركريا �صامبهو  %10

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة بالبرا�صاده كي�صينامورتى  %90
تعديل مدير / اإ�صافة بالبرا�صاده كي�صينامورتى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فهد احمد ا�صد �صامل الرا�صدى
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم و كويف روزة ال�صام

ROZT AL SHAM RESTUARANT AND CAFE
اإىل/ مطبخ مومباي دياليت ذ.م.م

MUMBAI DELIGHT CUISINE L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :فر�ص بايك للخ�صار والفواكه

  رخ�صة رقم : CN 3665976 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة يا�صر عرفات ما�صين�صريى تومبيل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل ربيع �صامل ربيعى احلمادى
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ فر�ص بايك للخ�صار والفواكه

FRESH PICK FRUITS& VEGETABLES

اإىل/ فر�ص بايك للخ�صار والفواكه -�صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
FRESH PICK FRUITS & VEGETABLES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صالون ايه اند كو للرجال ذ.م.م

  رخ�صة رقم : CN 1076594 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبداهلل �صعيد عبداهلل احمد ال�صريدى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبدالرحمن عبداهلل فا�صل القباطى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ا�صرف في�صل عبده الوقفى

تعديل نوع رخ�صة / من حرفية اإىل جتارية
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صالون ايه اند كو للرجال ذ.م.م
A AND CO GENTS SALON L.L.C

اإىل/ �صالون ايه اند كو للرجال - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
A AND CO GENTS SALON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :اأوراق خولة للم�صغولت 

اليدوية   رخ�صة رقم : CN 4582285 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ اأوراق خولة للم�صغولت اليدوية

AWRAG KHAWLA HANDICRAFTS

اإىل/ كرافت�ص باي كي اعمال امل�صغولت اليدوية والبيئية

KRAFTS BY K HANDCRAFTED PRODUCTS AND ENVIRONMENTAL WORKS

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :ركن اخلليج للعقارات - ذ م م

  رخ�صة رقم : CN 1148297 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة ح�صن �صالح الدين طاطاناكى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ركن اخلليج للمقاولت العامة ذ.م.م - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
ROKEN ALKHALIG GENERAL CONTRACTING L.L.C - ONE MAN COMPANY L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف خمي�ص �صلطان حممد عبداهلل الرميثى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد مطر خربا�ص مبارك احلو�صنى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ركن اخلليج للعقارات - ذ م م

GULF CORNER REAL ESTATE - L L C
اإىل/ ركن اخلليج للعقارات - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

GULF CORNER REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :جرين لوازي�ص للعناية بالرجال

  رخ�صة رقم : CN 2138723 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عزيز حديه %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صامل �صعيد رميدان العفارى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ جرين لوازي�ص للعناية بالرجال

GREEN LOASIS GENTS CARE

اإىل/ مركز جرين لوازي�ص لتجميل وعناية �صخ�صية للرجال - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

GREEN LOASIS GENTS CARE MEN PERSONAL CARE AND BEAUTY CENTER- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
ال�صخ�ص  �صركة   - املرافق  لإدارة  :غنتوت  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الواحد ذ م م   رخ�صة رقم : CN 2163733 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة عبدالرحمن عبدالعزيز البلو�صى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة دياموند لالإ�صتثمار - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
DIAMOND INVESTMENTS - Sole Proprietorship .L.L.C

تعديل مدير / حذف عادل عبداهلل حممد مهران البلو�صى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف خالد على حممد �صادق البلو�صى

تعديل اإ�صم جتاري من/ غنتوت لإدارة املرافق �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
GHANTOOT FACILITIES MANAGEMENT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / �صريفي�ص لإدارة املرافق - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
SERVIES FACILITIES MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صركة هيربجر للهند�صة ذ.م.م

  رخ�صة رقم : CN 1001585 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة حممد عمران قري�صى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اأيه اأن اإيه هولدينغ اأوفر�صيز ليمتد
ANE Holding Overseas Limited من �صريك اإىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء / اأيه اأن اإيه هولدينغ اأوفر�صيز ليمتد
ANE Holding Overseas Limited من 49 % اإىل %100

تعديل جن�صية ال�صركاء / اأيه اأن اإيه هولدينغ اأوفر�صيز ليمتد
ANE Holding Overseas Limited من جزر العذراء الربيطانية اإىل

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد حم�صن حممد حمفوظ
تعديل راأ�ص املال / من 250000 اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة هيربجر للهند�صة ذ.م.م

HEBERGER ENGINEERING LLC
اإىل/ هيربجر للهند�صة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

HEBERGER ENGINEERING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -
اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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 اإخطار عديل بال�فاء برقم املحرر 2022/0075949

انه بتاريخ:2022/6/27 - انذار عديل )تكليف بالوفاء(
مقدمة من املنذر/ يا�صر عماد مهدي ن�صر- عراقي اجلن�صية بوكالة املحامي الدكتور/ حممد جابر احمد بن جرب ال�صام�صي مبوجب وكالة 
م�صدقة من كاتب عدل رقم MOJALI-2022-00733110 العنوان: امارة ال�صارقة- منطقة املحطة القا�صمية- �صارع ال�صتقالل- 

مبنى �صركة �صهامي بيمه ايران- الطابق الثامن- مكتب 803 هاتف: 0524446666.
�صد املنذر اليه الول- املوقع على ال�صيكات/ مروان حممود بو غامن- لبناين اجلن�صية ب�صفته املفو�ص عن �صركة الفق املا�صي لتجارة ال�صلع 
اليها  املنذر   .0562822658 هاتف:  مول  �صحاري  مقابل  النهدة-  منطقة  ال�صارقة  امارة  العنوان:  ال�صيكات  على  التوقيع  يف  باجلملة- 
الثانية: الفق املا�صي لتجارة ال�صلع باجلملة ميثلها قانوناً: حممد بن عبداهلل بن حامد ال�صبحي- �صعودي اجلن�صية. العنوان: امارة دبي- 

منطقة رقة البطني- مبنى ملك حمد �صهيل عوي�صة اخلييلي- الطابق 13 مكتب 1305.
املو�صوع: تكليف بالوفاء مببلغ وقدره 81000 واحد وثمانون األف درهم فقط ل غري والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�صتحقاق 
اليها  املنذر  ح�صاب  من  امل�صحوبة  ال�صيكات  على  بالتوقيع  واملخول  املفو�ص  ب�صفته  الول  اليه  املنذر  حرر  التام،  ال�صداد  وحتى  ال�صيكات 
بتاريخ  درهم فقط لغري حمرر  الف  احد ع�صر  بواقع مبلغ )11000(  رقم )000046(  ال�صيك  ارقام:  وال�صيكني  املنذر  ل�صالح  الثانية 
ال�صيك رقم )000047( بواقع مبلغ )70000( احد ع�صر الف درهم فقط  الوطني.  دبي  المارات  بنك  على  م�صحوب   2021/12/03

لغري حمرر بتاريخ 2021/12/03 م�صحوب على بنك المارات دبي الوطني.
امل�شتند رقم 1- �شور ال�شكيات املرتد

وعند تقدمي املنذر طلب �صرف ال�صيكات للبنك امل�صحوب عليه بتاريخ ال�صتحقاق ارتد بدون �صرف وجاء �صبب التداد )غلق احل�صاب( بح�صب 
ما هو وارد مبذكرة ارجتاع ال�صيكات املوؤرخة يف 2022/01/22 و 2022/02/23.

امل�شتند رقم 2- �شورة مذكرة اعادة ال�شيك دون ال�شرف
وحيث يهم املنذر ا�صتيفاء حقه من املنذر اليه الول فقد بادر مبطالبة املنذر اليه الول مراراً وتكراراً بكافة الطرق الودية ب�صداد قيمة ال�صيك 
ال ان كافة تلك املحاولت الودية بائت بالف�صل لمتناع املنذر اليه الول �صداد قيمة ال�صيك بدون �صند او م�صوغ قانوين يدعو لذلك المر الذي 

حدا باملنذر انذار املنذر اليه مبوجب هذا النذار بتكليفة بالوفاء بقيمة ال�صيكات �صالفة الذكر اعاله.
حيث انه من املقرر قانونًا وفقًا لن�ض املادة )338( من قانون املعامالت املدنية الحتادي رقم 5 ل�شنة 1985 وتعديالته على انه:

يجب وفاء احلق متى ا�صتوفى �صروط ا�صتحقاقة القانونيه فان تخلف املدين وجب تنفيذه جرباً عليه تنفيذاً عينياً او تعوي�صاً طبقاً للن�صو�ص القانونية.
ومن املقرر قانونًا وفقًا لن�ض املادة )62( من الالئحة التنظيمية للقانون الجراءات املدنية قد ن�شت على:

الكرتونياً  بالكتابة-  ثابتاً  الدائن  كان حق  اذا  التالية  املواد  الواردة يف  الحكام  تتبع  ابتداء  الدعوى  رفع  العامة يف  القواعد  ا�صتثناء من   -1
او م�صتندياً وحال الداء وكان كلما يطالب به ديناً من النقود معيناً ملقدار او منقوًل حمدداً بذاته او معينا بنوعه ومقداره.

جتاري. عقد  انفاذ  حملها  املالية  املطالبة  كانت  او  جتارية  بورقة  دائناً  احلق  �صاحب  كان  اذا  ال�صابقة  الفقرة  يف  الواردة  الحكام  تتبع   -2
- والتزاماً من املنذر لن�ص املادة )63( من ذات الالئحة التنظيمية فان يتقدم بالنذار العديل املاثل لتكليف املنذر اليه بالوفاء وفقاً ملا مقرر قانوناً.

لذلك: يكلف املنذر املنذر اليه الول ب�صداد املديونية املرت�صده بذمته مببلغ اجمايل وقدره )81.000( درهم )واحد وثمانون الف درهم 
فقط لغري( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيكات وحتى ال�صداد التام وذلك خالل مدة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ 
ا�صتالمكم هذا النذار وفقاً لن�ص املادة )144/1( من قانون الجراءات املدنية ويف حالة عدم اللتزام بال�صداد باملوعد املحدد �صوف �صي�صطر 

املنذر اللجوء اىل الق�صاء ل�صت�صدار امر باداء هذا املبلغ مو�صوع ال�صيكات وفقاً ملا هو مقرر باملادة )62( من الالئحة التنظيمية.
بوكالة املحامي الدكتور/ حممد جابر احمد بن جرب ال�صام�صي

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4426/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2022/13 جتاري م�صارف جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )2094082.50( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني - فرع دبي
عنوانه:امارة ال�صارقة - اخلان - مكتب بر�صتيج للمحاماة وال�صت�صارات القانونية - مركز الغامن لالأعمال - 

الطابق ال�صاد�ص - مكتب 606 - هاتف:065289955 - فاك�ص:065289922
���ص.ذ.م.م 3- جوتيكا هر�صا براديب  العامة  �صيتى 2- فن�صر للمقاولت  : 1- هر�صا برديب  اإعالنهم  املطلوب 

�صيتي  - �صفتهم : منفذ �صدهم
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
)2094082.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3929/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )005801( وال�صادر عن المارات ال�صالمي بقيمة 

)مليون درهم فقط لغري( .
طالب التنفيذ : يونيون للمنتجات ال�صمنية �ص.ذ.م.م

- مبنى  الوىل  ال�صناعية  �صارع   - دب��ي   - الوىل  ال�صناعية  الق�صي�ص   - دب��ي  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:الم��ارات 
م�صتودع ملك دبي لال�صتثمار - �صقة 1 

املطلوب اإعالنه : 1- طائف املدينة للمقاولت �ص.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1006010( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

 1156/2022/208 تنفيذ مدين 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صدهم/1- في�صنو �صاجي فيديادهاران �صاجي 2- نيتي�ص �صوجانغان �صوجانغان 
فيفادا�صان 3- ثريوناجالينجام بريايا�صامي بريايا�صامي 4- �صيفارامان بي�صان بي�صان 5- 

بيفر جلف للمقاولت العامة �ص.ذ.م.م  -   جمهويل حمل القامة
كومار  املتويف/جيتيندرا  ورثة  ومن  اأخت  ب�صفتها  كومار  التنفيذ/مونيتا  الطالب  ان  مبا 

�صيام بهادور �صينغ - وميثله:مع�صومة ح�صن نا�صر ال�صايغ
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

)116382( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شيفا برا�شاد راجيندرا ترينر وميلر 

انرتنا�شي�نال �س.ذ.م.م
كلي جتاري   SHCEXCICOM2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003881/ 

اإىل املحكوم عليه :1- �صيفا برا�صاد راجيندرا 2- ترينر وميلر انرتنا�صيونال �ص.ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:عبداهلل 
احمد تبا�صري  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب 
لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي 

: املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :2247550.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0004910 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : فكرة وفن لتجارة الهدايا العالنية ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي/�صركة دبي ال�صالمية للتاأمني واعادة التاأمني )اأمان( �ص.م.ع - وعنوانه:دبي 
فاك�ص   - رقم:043193111  - هاتف   B1 امليزانني  ابراج اخلليج طابق  �صارع عود ميثاء  بردبي 

رقم:043193112 - متحرك:0527572070 - �ص.ب:157 .
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/10/3 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الحتادية 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 3 ( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد 
على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 

حرر بتاريخ  2022/8/30  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

جن�د طالب العامري 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - اجلزيرة ل�شناعة العط�ر عبداهلل علي د�شرت�س
اأداء اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005486/ 

�صارع  خلف   12 ال�صناعية  العنوان:ال�صارقة   - العطور  ل�صناعة  اجلزيرة   : عليه  املحكوم  اإىل 
رقم:05225000/0504448993 هاتف   - الرو�صي  احمد  حممد  عبداهلل  ملك  ال�صناعي  الثالث 

0569291929/08
عبداهلل علي د�صرت�ص - العنوان ال�صارقة

املنفذ:بدريه عي�صى  انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي  حيث 
اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�صار  الق�صية  يف   ، املتحدة   العربية  المارات  اجلن�صية   - جعفر  غلوم 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :91256.0
يوما من   )15( اعاله خالل  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حال تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�صور جل�صة 
يوم - املوافق - ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002426 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : حمزة عبداحلفيظ �صنان حممد - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/14 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�صطة وكيل معتمد  او  ( �صخ�صيا   6 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/5  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

اميان احمد الع��شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002431 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : جهانغرياأرباب اأفتاب احمد - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/27 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�صطة وكيل معتمد  او  ( �صخ�صيا   8 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/5  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

خل�د �شامل ال�ش�يدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5856/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 76/2022 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)114986( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بندومل لتجارة الكهربائيات �ص.ذ.م.م
اأفنيو �صيتي - �صقة مكتب رقم 205 - مقابل  عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �صارع بور�صعيد - مبنى 

ديرة �صيتي �صنرت
املطلوب اإعالنهما : 1- جزيرة المارات للطاقة 2- جزيرة امريت�ص بور كوربري�صن ذ.م.م  - �صفتهما : منفذ 

�صدهما
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )114986(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
 4318/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- جنيب حممد علي  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/فواز ر�صيد احمد
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )60000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392
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العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  671/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1073/2021 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )120.451( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ص�صة عقار
عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور�صعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعالنه : 1- اندرية بيلوف  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )120451.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ال�ش�امخ ملقاولت البناء ذ.م.م
جزئي جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001759/ 

اإىل املحكوم عليه :ال�صوامخ ملقاولت البناء ذ.م.م -  العنوان:امارة عجمان - النعيمية - بجوار مدر�صة 
احلكمة اخلا�صة - بناية ملك خليفة علي عبيد الكتبي - �صقة رقم G1 - رقم مكاين:4509008783 - 

هاتف:0674101814 - فاك�ص:067410815 - �ص.ب
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:بوكوماك لل�صناعات 
�ص.ذ.م.م  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال 

الر�صوم وامل�صاريف :107100.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  فانت مكلف بح�صور جل�صة  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا الخطار  اعالنك/اإعالنكم 
املوافق - ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - خالد عبد الرب حممد
املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002473/ 

اإىل املحكوم عليه :خالد عبد الرب حممد -  العنوان:امارة عجمان - �صارع حممد �صامل بوخمي�ص 
رقم  ادنوك  من  قريبة  الربيد:191741  �صندوق   401 رقم  �صقة  العوي�ص  بناية  الب�صتان  املنطقة 

SSG331@GMAIL.COM:املوبايل:0503663086 - الربيد اللكرتوين
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ: م�صرف ال�صارقة 
لتنفيذ  تقدم بطلب  املذكور  قد  له  املحكوم  اأن  اعاله، ومبا  اليها  امل�صار  الق�صية  ، يف  ال�صالمي  
احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي 

�صامال الر�صوم وامل�صاريف :116841.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  فانت مكلف بح�صور جل�صة  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا الخطار  اعالنك/اإعالنكم 
املوافق - ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - بادما كاروتهات برابهاكاران كاروتهات
ال�شيكات املرجتعة  SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003064/ 

اإىل املحكوم عليه :بادما كاروتهات برابهاكاران كاروتهات
العنوان:ال�صارقة ح�صب التحري - 0566828200

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ: عادل خمي�ص �صامل 
اأن  امل�صار اليها اعاله، ومبا  ، يف الق�صية  ابراهيم املزروعي - اجلن�صية المارات العربية املتحدة  
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :51350.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  فانت مكلف بح�صور جل�صة  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا الخطار  اعالنك/اإعالنكم 
املوافق - ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شركة الأندل�س للتجارة 
واملقاولت الكهربائية ذ.م.م ابراهيم حمم�د ابراهيم بدران

اأداء اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003965/ 
اإىل املحكوم عليه : �صركة الأندل�ص للتجارة واملقاولت الكهربائية ذ.م.م 

ابراهيم حممود ابراهيم بدران
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:املزروعي 
ايكا�ص �ص.ذ.م.م - فرع دبي  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :156680
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �ش�بريت امي�س �شالني 
امي�س كانتهايا �شاجناي برابهاكار فايدي ور�شة الربج الف�شي للحدادة ذ.م.م
اأداء اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004335/ 

اإىل املحكوم عليه : �صوبريت امي�ص �صالني امي�ص كانتهايا  - العنوان:ال�صارقة ال�صجعة ال�صناعية خلف طريق الزيد ار�ص م�صورة مظلة 
رقم 3+2+1 مكتب ملك عبدالرحمن حممد نا�صر العوي�ص  - بريد الكرتوين:alfadni@eim.ae - موبايل:971509469219 - 

فاك�ص:065360692 - هاتف:065360301
ملك  مكتب   1+2+3 رقم  مظلة  م�صورة  ار�ص  الزيد  طريق  خلف  ال�صناعية  ال�صجعة  العنوان:ال�صارقة   - فايدي  برابهاكار  �صاجناي 
 - فاك�ص:065360692   - موبايل:971509469219   -  alfadni@eim.ae:الكرتوين بريد   - العوي�ص   نا�صر  حممد  عبدالرحمن 

هاتف:065360301
ار�ص م�صورة مظلة رقم 3+2+1 مكتب  الزيد  ال�صناعية خلف طريق  ال�صجعة  العنوان:ال�صارقة  الف�صي للحدادة ذ.م.م -  ور�صة الربج 
ملك عبدالرحمن حممد نا�صر العوي�ص  - بريد الكرتوين:alfadni@eim.ae - موبايل:971509469219 - فاك�ص:065360692 

- هاتف:065360301
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:�صركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية املحدودة  ، يف الق�صية 
امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :81875.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف 
حال تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�صور جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : �شريافيك جرافيك�ض لت�شميم نظم احلا�شب اليل ذ.م.م 
املركز   - القاب�صة  ك��ي��ه  ات�����ص  اي���ه  م��ل��ك   704 اىل   701  +  604 اىل   601 مكتب   : ال��ع��ن��وان 
التجاري الول - ا�صتدامة b ،  ال�صكل القانوين :�صركة  ذات م�صوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�صة 
الإقت�صاد  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1549919  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   939605  :
وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/5/30  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني اإمي ال 
علي لتدقيق احل�شابات ، العنوان : مكتب رقم 304 ملك حممد وعلي ابناء عبدالرحيم - ديره 
- الرا�ص - هاتف:042290485 - فاك�ص:042290489 ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : اإمي ال علي لتدقيق احل�شابات 
 - ال��را���ص   - دي��ره   - ابناء عبدالرحيم  304 ملك حممد وعلي  رق��م  : مكتب  العنوان   

هاتف:042290485 - فاك�ص:042290489   
مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله 
لت�صفية �شريافيك جرافيك�ض لت�شميم نظم احلا�شب اليل ذ.م.م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اإىل امل�صفي املعني يف  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص  2022/5/30 وعلى من لديه 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

MOJAU_2022- 0086562 رقم املعاملة
تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر

البيع  يف  يرغب  الهند  اجلن�صية   - احمد  ال�صيد:�صم�صري  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% يف الرخ�صة امل�صماه )رمي املدام للخياطة 
تاأ�ص�صت  التي  الهند  اجلن�صية   - الدين  جني  اعظم  ال�صيد/حممد  اىل  والتطريز( 
التنمية  دائرة  من  وال�صادرة   770679 رقم  حتت  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  بامارة 

القت�صادية بال�صارقة.
ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
يف �لق�شية رقم 2022/4163 جتاري جزئي �ل�شارقة

املرفوعة من:اميك�ص )ال�صرق الأو�صط( 
�صد/باتيل جاجدي�ص كومار رامنالل

حيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�صني الها�صمي يف الدعوى اعاله وعليه يعلن ال�صيد/
باتيل جاجدي�ص كومار رامنالل وذلك حل�صور اجتماع اخلربة املزمع عقده وذلك عقد 
اجتماع يوم اخلمي�ص املوافق:8 �صبتمرب 2022 يف متام ال�صاعة 1:30 ظهرا وذلك مبكتبنا 
بردبي - �صارع خالد بن الوليد - بجانب القن�صلية امل�صرية - بناية لوتاه بنف�ص البناية 
متجر براند فور لي�ص الطابق الثالث مكتب رقم 308 - ونظرا لالجراءات الحرتازية 
املحدد  املوعد  الرجاء احل�صور يف  زووم  نظام  بعد عن طريق  الجتماع عن  �صيتم عقد 
وتقدمي مالديكم من م�صتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�صور فان اخلربة �صوف تعد 

تقريرها وفقا ملا لديها من م�صتندات.
اخلبري امل�شريف احل�شابي
ح�شني �شامل الها�شمي 

دع�ة اجتماع اخلربة

70021

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2022/5 �إجر�ء�ت �إع�شار

اول:حكمت املحكمة با�صهار اع�صار املدين/من�صور خودجا�صتيه ، وانتهاء اجراءات الع�صار 
وزوال اآثار قرار قبول الطلب - ثانيا:تاأمر املحكمة مبنع املدين/من�صور خودجا�صتيه من 
ال�صفر خارج البالد وكلفت مكتب ادارة الدعوى باخطار كافة منافذ الدولة بهذا المر 
من  خودجا�صتيه  املدين/من�صور  منع  املحكمة  ثالثا:قررت   - ف��ورا  تنفيذه  على  للعمل 
احل�صول على اأي قر�ص او متويل جديد ومنعه من الدخول يف التزامات بعو�ص او بغري 
عو�ص - با�صتثناء ما يلزم لق�صاء حاجاته ال�صرورية او من يعولهم ملدة )3( ثالث �صنوات 
من تاريخ هذا احلكم - رابعا:كلفت املحكمة مكتب اإدارة الدعوى باخطار �صركة )الحتاد 
للمعلومات الئتمانيه �ص.م.ع( ب�صورة من هذا احلكم واتخاذ اجراءات قيد ا�صم املدين/

من�صور خودجا�صتيه يف ال�صجل اخلا�ص باملع�صرين .
اأمني الإع�شار
عمار حممد الن�شر 

اعالن بالن�شر

70197

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0006128 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : مبارك اجلالف ملقاولت التك�صية والر�صيات 
جمهول حمل الإقامة 

بناء على طلب املدعي:بالل ح�صني باقر علي - باك�صتاين اجلن�صية .
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/14 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
الدعوى  املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة  ال�صارقة الحتادية 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )  1 رقم 
مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/30  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
عائ�شة ابراهيم علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5701/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2022/482 جتاري م�صارف جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )303112.41( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بنك امل�صرق - �صركة م�صاهمة عامة
امل�صرق - ت:042223333 -  بنك  بناية  �صنرت  الغرير  �صارع عمر بن اخلطاب خلف   - ديره  دبي  عنوانه:امارة 
 -  civilcases@baitulhikma.com:الكرتوين بريد   - مكاين:2861595758  الرقم   - ف:042226061 

وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي
املطلوب اإعالنه : 1- راجي�ص رامدا�ص بوجاري  - �صفته : منفذ �صده

به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
)303112.41( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4380/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر بتاريخ:2022/5/25 يف ال�صتئناف رقم 270/2022 اأمر اداء املقام من 
قبل طالب التنفيذ �صد املنفذ �صده والقا�صي بالزام املنفذ �صده بان ي�صدد لطالب التنفيذ املبلغ املنفذ لجله 
به والر�صوم  املق�صي  والبالغ قدره )90.390( درهم ت�صعون الف وثالثمائة وت�صعون درهم - �صامال للمبلغ 

وامل�صاريف  .
طالب التنفيذ : ارجن �صاراندا�ص خاترى

خلف   - اأومنيات  ب��رج  بجانب   - ب��رزم  ب��رج   - ال�صعادة  �صارع   - التجاري  اخلليج  منطقة   - دب��ي  عنوانه:امارة 
المارات للعطالت - الطابق رقم:29 - مكتب رقم 2906 - هاتف رقم:044539090 - فاك�ص رقم:044539191 

- موبايل:0506447968 - وميثله:�صيف �صالح حممد دروي�ص املطوع
املطلوب اإعالنه : 1- ماهي�ص كومار جيان �صاند  - �صفته : منفذ �صده

به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )90.390(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 70197

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  857/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، الدعوى رقم 1613/2021 عقاري جزئي  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 

وقدره )214290( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : امالك للتمويل - �صركة م�صاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع مرتفعات الرب�صاء - مبنى جرو�صفينور لالعمال - �صقة 
1803 - مرتفعات الرب�صاء مكاين 1515576767

املطلوب اإعالنه : 1- �صريان�ص بانتيا براديب بانتيا  - �صفته : منفذ �صده
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
)214290.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 70197

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
 207/2022/5764 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- كالرن�ص فيليب ليو  -   جمهول حمل القامة

���ص.م.ب )م( الم��ارات )حاليا(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ص )ال�صرق الو�صط( 
�صركة امريكان اك�صرب�ص )ال�صرق الو�صط( �ص.م.ب )�صابقا(

وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )36254.99( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  994/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/1588 مدين جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )122396( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : ح�صن حميد ال�صويدي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية
عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلبي�صي - ديره - دبي - �صارع الرقة - مبنى مركز الرقة لالعمال - �صقة 

اخلام�ص 5008 - فندق ايبي�ص -  وميثله:ح�صن حميد عبداهلل ح�صن ال�صويدي
املطلوب اإعالنه : 1- رامي علي خليل ابو �صالح - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)122396( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70579 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

MOJAU_2022- 0061621 رقم املعاملة
اإخطار عديل بال�فاء

املخطرة:الكرامة لتجارة اللحوم �ص.ذ.م.م - العنوان املختار:امارة ال�صارقة - منطقة امل�صلى - بناية برج ال�صاعة - الطابق الثامن - مكتب 
بوكالة/  -  ADV.GHUNIEM@GMAIL.COM:الكرتوين بريد   - فاك�ص:065214576   -  065214567 هاتف   -  804

كانويل �صهزاد منري ح�صني 
 - املايل  للدعم  دبي  �صندوق  ملك   3 رقم  حمل   - الثالثة  القوز   - العنوان:بردبي   - اللحم  لبيع  جدران  اليها:موؤ�ص�صة  املخطر  �صد 
الربيد   - فاك�ص:042676660   -  0581511278  -  0527583513  -  0582806031  - تليفون:0502379672 

  saeedjavedkhan@gmail.com -waqarvicky@gmail.com :اللكرتوين
املو�صوع تكليف املخطر اليها بالوفاء مببلغ )189.500.27( درهم

يدان املخطر املخطر اليها مببلغ وقدره )189.500.27( درهم مبوجب فواتري �صادرة من املخطر وموقع عليها من قبل املخطر اليها حتى 
طالبت املخطرة بقيمة املبالغ املتبقية يف ذمتها من هذه الفواتري رف�صت املخطر اليها ال�صداد على الرغم من ا�صتفاد كافة الطرق واملحاولت 
الودية املمكنة من قبل املخطرة وبناء على ذلك فان املخطر مبوجب هذا الخطار يوجه املخطر اليه لدفع قيمة تلك الفواتري وال ف�صي�صطر   
اىل اتخاذ جميع الجراءات القانونية بحقها لذلك فان املخطر ينذر املخطر اليهما بالتي:اول:�صداد مبلغ وقدره )189.500.27( درهم 
قيمة الدين يف ذمة املخطر اليها امل�صتحق الداء للمخطر مبوجب الفواتري املبينة تف�صيال ب�صدر هذا الخطار وذلك يف خالل 5 ايام خم�صة 
ايام من تاريخ هذا الخطار - ثانيا:�صتقوم املخطر باتخاذ الجراءات القانونية الالزمة حلفظ حقوقها قبل املخطر اليها ومنها ا�صت�صدار 
انواعها  ب�صائر  املحددة قانون مع حفظ كافة حقوق املخطرة الخرى  املدة  اول يف هذا الخطار يف  البند  ملا ورد يف  اذ مل ت�صتجيب  اداء  امر 

قبل املخطر اليها.
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
MOJAU_2022- 0079858 رقم املعاملة

اإخطار عديل بال�فاء
اخطار وتكليف بالوفاء

املنذرة/�صركة احلوت لتوزيع الديزل ذ.م.م - بوكالة املحامي د.عبداهلل بن �صاحوه ال�صويدي - العنوان:املختار/ال�صارقة - امل�صلى - 
RAWADHALB@GMAIL.COM:برج ال�صاعة - مكتب رقم 706 - هاتف:0509823637 - بريد الكرتوين

بناية   - النها�ص  بن  �صارع احلكم   - البطينة   - العنوان:ال�صارقة   - ذ.م.م  البناء  ملقاولت  العربي  ال�صرح  املنذرة �صدها/�صركة  �صد 
ALSARH.ALARABI@GMAIL.COM:الربجاوي - مكتب رقم 205 - هاتف متحرك:0502082644 - بريد الكرتوين

الوقائع:املنذرة تداين املنذر �صدها مببلغ وقدره )87485( درهم مبوجب اتفاق ت�صوية موؤرخ يف 2020/2/17 الذي ن�ص على 
6000 درهم تبداأ من تاريخ:2020/3/15 مل  ان تقوم املنذر �صدها ب�صداد املبلغ املذكور على اق�صاط �صهرية قيمة كل ق�صط 
املنذر �صدها للمطالبة مببلغ )87485(  اداء مبواجهة  املنذرة لقيد دعوى امر  املنذر �صدها ب�صداد اي ق�صط مما ا�صطر  تلتزم 
درهم وبتاريخ:2020/12/7 �صدر القرار بامر الداء رقم 7143/2020 بالزام املنذر �صدها ب�صداد مبلغ )54000( درهم 
قيمة الق�صاط امل�صتحقة حتى تاريخ رفع الدعوى وف�ص الق�صاء بكامل املبلغ املتبقي البالغ 33485 درهم لعدم حلول اجله ملا كان 
ذلك وكان من الثابت حلول اجل الق�صاط املتبقية واليت تبلغ قيمتها 33485 درهم عليه فان املنذرة تنذر املنذر �صدها بان توؤدي 
لها مبلغ وقدره )33485( درهم خالل مدة خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالمها الخطار وال �صوف ت�صطر ا�صفة لتخاذ الجراءات 

القانونية املقررة وكيل املنذرة - د.عبداهلل بن �صاحوه ال�صويدي.
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70392

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
MOJAU_2022- 0086701 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن
الرخ�صة  ميلك  اجلن�صية  اماراتي   ، عبيد  احمد  ال�صيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بال�صارقة مبوجب  تاأ�ص�صت  التجارية )ال�صامل خلدمات رجال العمال( رخ�صة جتارية والتي 
رخ�صة رقم 606956 حيث ان ال�صيد:حممد احمد عبيد - اماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع 
البالغة  العمال(  رجال  خلدمات  )ال�صامل  التجارية  الرخ�صة  يف  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
50% اىل ال�صيد:خالد علي عبداهلل حميان الكتبي - اماراتي اجلن�صية تغيري ال�صكل القانوين 

من �صركة اعمال مهنيه اىل موؤ�ص�صة فردية - ان�صحاب �صريك .
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع 

ال�صبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - م�شطفى ابراهيم عبد الت�اب حامد
SHCEXCIREA2022 مدين جزئي اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000397/ 

اإىل املحكوم عليه : م�صطفى ابراهيم عبد التواب حامد
املنفذ:نهاد  املدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صوره  املرفق  احلكم  �صدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
له  املحكوم  اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�صار  الق�صية  يف   ، جزائري   اجلن�صية   - عبدالعزيز 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :6037
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اعالن بالن�شر

)2022/150528( 
املنذر:خليفة عبداهلل احمد لوتاه - اماراتي اجلن�صية

املنذر اليه:حممد يو�صف عبدالغفور عبداهلل بهروزيان - اماراتي اجلن�صية
املو�صوع/النذار العديل رقم حمرر 2022/1/214662

يخطر املخطر اليه بتجديد العقد وت�صديد امل�صتحقات املالية للتجديد وذلك يف مدة اأق�صاها 
يف  رغبته  لعدم  العقد  انتهاء  بعد  العقار  واخالء  الخطار  هذا  ا�صتالمه  تاريخ  من  يوم   30
ما  ا�صالح  مع  عليه  ت�صلمها  التي  وباحلالة  ال�صواغل  للمخطر خالية من  وت�صليمها  التجديد 
قد يكون حلق بها من �صرر وتلف وت�صليم املفاتيح و�صداد م�صاريف ا�صتهالك الكهرباء واملياه 
حتى تاريخ الخالء الفعلي واي ا�صرار اخرى ترتيب على عدم التزام املخطر اليه وال �صي�صطر 
املخطر اىل اتخاذ الجراءات الق�صائيه الالزمه للمطالبة مبا ذكر مع التعوي�ص اجلابر للعطل 

وال�صرر وحتمل املخطر اليه كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
يف �لدعوى رقم:2022/1450 جتاري جزئي - دبي

اىل املدعي عليها/ماركيتو العقارية
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا 
يوم الثنني املوافق:2022/9/12 يف متام ال�صاعة اخلام�صة وخم�صة ع�صر دقيقة م�صاءا لعقد 
على  الجتماع  برابط  لتزويدكم  معنا  التوا�صل  وميكنكم  بعد  عن  للخربة  الول  الجتماع 
العناوين التالية:Email:expert@alsharid.com -  تليفون:042555155 - لذا 
امل�صتندات  ار�صال كافة  املذكور مع  او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع  يطلب ح�صوركم 
ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات  باأول ب�صاأن اية  املتعلقة بالدعوى وعليكم مراجعة اخلبري اول 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها .
اخلبري/اأحمد ال�شارد الفال�شي
رقم القيد مبحاكم دبي 154
رقم القيد بوزارة العدل 493 

دع�ة حل�ش�ر اجتماع اخلربة الأول

70197 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2611/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، الدعوى رقم 1182/2021 جتاري جزئي  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
وقدره )808.624.88( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : م�صرف الهالل �ص.م.ع
عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - وميثله:علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن

املطلوب اإعالنهما : 1- عا�صم اأنور علي �صجواين اأنور علي 2- اك�ص كون�صبت�ص �صولوت�صنز لتجارة اللكرتونيات 
ذ.م.م  - �صفتهما : منفذ �صدهما

به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
)808.624.88( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392
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•• ال�شارقة-الفجر:

الدورة  يف  بال�صارقة  العربية  اللغة  جممع  ���ص��ارك 

“معر�ص َعّمان ال��دويل للكتاب” الذي  21 من  ال� 
ندوة  يف  اجل����اري،  ال�صهر  م��ن  العا�صر  اإىل  ي�صتمر 
املجمع  نّظمها  امل��ع��ر���ص،  ف��ع��ال��ي��ات  �صمن  ح��واري��ة 
الأردين للغة العربية حتت عنوان “املعجم التاريخي 

للغة العربية: حتّديات وحلول«.
وحتدث الدكتور احممد �صايف امل�صتغامني، اأمني عام 
التنفيذي  واملدير  بال�صارقة،  العربية  اللغة  جممع 
والدكتور  العربية،  للغة  التاريخي  املعجم  مل�صروع 
م��اأم��ون وج��ي��ه، امل��دي��ر العلمي مل�����ص��روع امل��ع��ج��م، يف 
الندوة التي اأدارها الدكتور حممد ال�صعودي، اأمني 

عام املجمع الأردين  للغة العربية.
التاريخي  املعجم  دور  على  اأ�صواء  الندوة  و�صلطت 
�صّتى  يف  امل�صطلحات  علم  ب��ل��ورة  يف  العربية  للغة 
يحّققها  التي  واملقا�صد  والفوائد  والعلوم،  الفنون 
من  فيه  العاملني  وع���دد  اإع����داده  وم��راح��ل  املعجم 
باحثني وخ����رباء، واأه����ّم ال��ّت��ح��ّدي��ات ال��ت��ي ب���رزت يف 
لتذليل  اقرتاحها  التي مت  واحللول  العمل  م�صرية 
��ع��وب��ات وف���ق خ��ط��ة زم��ن��ي��ة ل���ص��ت��ك��م��ال اإجن���از  ال�����صّ
املعجم التاريخي الذي اأُجنز منه �صبعة ع�صر جمّلداً 
للحروف اخلم�صة الأوىل من اأحرف اللغة العربّية.

اأمني عام  امل�صتغامني،  الدكتور احممد �صايف  وبنّي 
التنفيذي  واملدير  بال�صارقة  العربية  اللغة  جممع 
مل�����ص��روع امل��ع��ج��م ال��ت��اري��خ��ي ال�����دور ال��ك��ب��ري للدعم 
الذي يوليه �صاحب ال�ّصمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن 
ال�����ص��ارق��ة، مل�����ص��روع امل��ع��ج��م واأث�����ره يف ���ص��ري العمل 
بهّمة كبرية، اإ�صافًة اإىل حما�ص امل�صاركني يف اإعداد 
مل��ا ميثله م��ن قيمة  اإدراك���ه���م  ان��ط��الق��ا م��ن  املعجم 
�صيكون  لأن��ه  تاريخّية؛  و�صرورة  وعلمية  ح�صارية 
لأ�صعارها  وديوانا  وتعابريها،  الأّمة  لألفاظ  ديواناً 
لتاريخها  و���ص��ج��اّل  وال��ل��غ��وي��ة،  الأدب��ّي��ة  ون�صو�صها 

العريق املجيد. 
بال�صارقة  العربية  اللغة  جممع  ع��ام  اأم���ني  واأ���ص��ار 
اإىل اأن املعجم يغطي خمتلف ع�صور اللغة العربية 
ويفيد الباحثني يف معرفة الكلمات والعبارات التي 
ك��ان��ت رائ��ج��ة يف ك��ل ع�صر وك��ان��ت ت��وظ��ف يف كالم 
العرب اليومي ويف اإبداعاتهم الأدبية من �صعر ونرث 

يف خمتلف حقول التاأليف.
امل�صتغامني متحدثاً حول مزايا  الدكتور  وا�صتطرد 
متتلك  اأنها  اإىل  لفتاً  وخ�صائ�صها،  العربية  اللغة 
مرموقة  م��ك��ان��ة  حت��ت��ل  يجعلها  م���ا  امل��م��ي��زات  م���ن 
ب��ني ال��ل��غ��ات ال��ع��امل��ي��ة مل��ا تتمتع ب��ه ل��غ��ة ال�����ص��اد من 
تقنيات وخ�صائ�ص توليد املفردات وا�صتقاق املعاين 
اأوزانها  وت��ن��وع  مرونتها  اإىل  بالإ�صافة  والأل��ف��اظ، 

و�صيغها وقدرتها على التطور ومواكبة م�صتجدات 
العلوم احلديثة.

ويف ���ص��ي��اق ت��ق��دمي��ه ل��ل��ن��دوة اأ���ص��اد ال��دك��ت��ور حممد 
العربية،  للغة  الأردين  املجمع  عام  اأمني  ال�صعودي، 
ال�صارقة  ح��اك��م  ال�ّصمو  �صاحب  ومتابعة  مب��ب��ادرة 
ل�صري مراحل اإعداد م�صروع املعجم التاريخي للغة 
بعد  �صي�صبح  املعجم  ه��ذا  اأن  اإىل  م�صريا  العربية، 
والراغبني  العربية  اللغة  لع�ّصاق  مرجعا  ا�صتكماله 
الرتاثية  وج��ذوره��ا  وتراثها  فنونها  يف  التعمق  يف 
ال��غ��ن��ي��ة، وق���د اأ���ص��ب��ح فعليا واق��ع��ا ب��ع��د ع��ق��ود من 

الّتنظري والّت�صويف.
وب���دوره حت��دث الدكتور م��اأم��ون وجيه ح��ول مزايا 
الكلمات  لتاريخ  ر���ص��ده  واأب��رزه��ا  ال��ع��دي��دة،  املعجم 
البحث  خ��الل  من  الأل��ف��اظ  مليالد  وتتبعه  العربية 
اأقدم الن�صو�ص، ومنها تلك التي  يف مراجع ت�صمل 
وردت يف النقو�ص العربية القدمية اجلنوبية املكتوبة 
باخلط امل�صند، والنقو�ص ال�صمالية الثمودية، حيث 
وتطور  القدمية  الألفاظ  ا�صتعمالت  املعجم  يتتبع 
وكذا  الع�صور،  جميع  يف  عليها  ط��راأ  وم��ا  دللت��ه��ا 
العربّي  اللفظ  بني  مقارنة  بنظرات  املعجم  يحفل 
و�صواهد  اأمثلة  ���ص��رب  م��ع  ال�صاميات  يف  ون��ظ��ائ��ره 
اأن املعجم ميثل �صرورة ح�صارية  لذلك.واأ�صار اإىل 
لأّنه  لغوّية  و���ص��رورة  وذاكرتها  الأم��ة  لغة  خلدمة 
يتتبع األفاظ العربّية امل�صتعملة منذ ن�صاأتها الأوىل 

يوؤّرخ  لأنه  تاريخية،  و�صرورة  احلا�صر،  الوقت  اإىل 
العربية يف خمتلف ع�صورها، منذ  الأم��ة  لأح��داث 
ع�����ص��ر ال��ن��ق��و���ص ال��ق��دمي��ة ع��ل��ى ج�����دران الكهوف 
اجلاهلي حتى  بالع�صر  م���روراً  وامل��غ��ارات  واجل��ب��ال 
ع�����ص��ر ال��ت��دوي��ن وك��ت��اب��ة ال��ع��ل��وم وت��وث��ي��ق الفنون 
والآداب واملعارف التي اأثرت لغة ال�صاد ومفرداتها.

حتديات  اأرب��ع��ة  اإىل  ال��ن��دوة  يف  املتحدثون  وت��ط��رق 
ل��ل��غ��ة العربية،  ال��ت��اري��خ��ي  امل��ع��ج��م  ���ص��م��ن م�����ص��روع 
تتمثل يف كيفية الإحاطة مبخزون الرتاث العربي، 
وحتدي ال�صتفادة من اجلانب الّتكنولوجي الذي مت 
من خالل توثيق املراجع التي يعتمد عليها املعجم 
يف مدّونة لغوية حتتوي على اأكرث من مليار كلمة، 
املعجم  اإجن����از  ال��ع��ام��ل��ني يف  ال��ب��اح��ث��ني  ع��ل��ى  ي�صهل 

البحث فيها وفق منهج التحرير املعجمي.
املالية  التكلفة  حت��دي  اإىل  اأي�صا  املتحدثون  واأ���ص��ار 
الكبرية للم�صروع والتي مت جتاوزها بف�صل رعاية 
واأخريا  للم�صروع،  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب 
التن�صيق بني  م��ن خ���الل  ت��وح��ي��د اجل��ه��ود  حت���دي 
ال�صارقة  العربّية وجمع كلمتها يف  اللغوية  املجامع 
وم�صر والأردن و�صوريا واجلزائر وتون�ص وال�صودان 
وموريتانيا واململكة ال�صعودية وليبيا، وت�صكيل فريق 
من اللغويني يف العامل العربي والإ�صالمي، للقيام 
مبهمة التحرير املعجمي التي ت�صري ب�صورة منظمة 

وفقا خلطة العمل واملنهج املر�صوم لها.

م�شروع رو�ئع
  م�صروع روائع التابع لوزارة الرتبية والتعليم، هو عبارة عن قيام 
يف  موهوبني  باختيار  طالب  والفنون  الثقافة  جم��الت  يف  خ��رباء 
والفنون  الفوتوغرايف  والت�صوير  وال�صعر  وال�صينما  امل�صرح  جمال 
للطلبة  مقابالت  بعمل  ليقوموا  وال��ف��ن��ون  ال�صعبية،  الت�صكيلية 
امل��وه��وب��ني مل��ن ل��دي��ه��م رغ��ب��ة ب��الن�����ص��م��ام ل��ل��م�����ص��روع م��ن مدار�ص 
الدولة  كافة وفرز هوؤلء الطلبة املوهوبني واختيار النخبة منهم 

الفنية  التدريبات  ليتلقوا 
�صمن  جم����ال����ه  يف  ك�����ال 
خطة  تدريبية على مدار 
ال��ع��ام على ي��د خ���رباء يف 
ب�صتى  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ج���الت 

اأنواعها. 
ي�����ت�����م ت�������دري�������ب ه���������وؤلء 
�صمن  املوهوبني  الطلبة 
خطة تدريبية على مدار 
العام  ن��ه��اي��ة  ويف  ال���ع���ام 
ن���ت���اج  هذه  ي���ت���م ع���ر����ص 
التدريبات يف عر�ص فني 
فريق  امل�������ص���رح،  )ف���ري���ق 
فريق  ال�صعبية،  ال��ف��ن��ون 
فريق  الت�صكيلية،  الفنون 

اللحظات  ه��ذه  توثيق  يتم  ث��م  وم��ن  وه��ك��ذا(،  ال��ر���ص��م  والت�صوير 
النهائية وعمل مقابالت مع الطلبة امل�صاركني  والأ�صاتذة امل�صرفني 
يتم  وثائقي  �صينمائي  فيلم  الطلبة يف  واأه��ايل  مب�صاركة اجلمهور 

الحتفاظ به يف مكتبة  وزارة الرتبية والتعليم.  
الأوىل  املوهوبني من احللقة  الطلبة  اختيار  يتم  اأن  اأمتنى  وعليه 
وال�صتمرار التدريجي معهم بامل�صروع اإىل  احللقة الثالثة وكل عام 
يكون اختيار فئة جديدة من احللقة الأوىل ل�صمان ال�صتمرارية 
وكفاءة النتائج  واإطالع امل�صرفني على تطور موهبة الطالب الفنية 
بد  اأنه ل  بالإ�صافة  اإىل  الثالث حلقات،  املوهبة على مدار  ون�صج 
من التن�صيق مع اجلهات املعنية بالثقافة يف كافة اأرجاء الدولة مثل 
التن�صيق مع الهيئة العربية  للم�صرح ل�صفر الطلبة املوهوبني )فئة 
امل�صرحية  العرو�ص  مل�صاهدة  العربي  امل�صرح  مهرجان  اإىل  امل�صرح( 
املهرجان  هام�ص  على  ور���ص  وتلقي  العربي  الوطن  على  م�صتوى 
ل�صقل املوهبة وهكذا لباقي الفئات، فال بد من  العمل على �صقل 
املوهبة يف املدر�صة والتو�صع خارج اأفق املدر�صة من خالل التن�صيق 

مع اجلهات الثقافية. 
ال�صن  ه��ذا  وه��م يف  الطلبة  مواهب  تبني  ناحية  امل�صروع مهم من 
املواهب  م��ن  الإم��ارات��ي��ة  بجيل  والفنية  الثقافية  ال�صاحة  ل��رف��د 
امل�صتقبلية كل يف جماله، فكم من ق�ص�ص جناح لفنانني كبار بداأت 
من امل�صرح املدر�صي  ومن قاعة الر�صم يف ح�صة الفن ومن العزف 
يف  الإذاعة  امل�صاركة  وم��ن  املو�صيقى  ح�صة  يف  مو�صيقية  اآل��ة  على 

املدر�صية. 
�شعيد الزعابي

تعّرف خاللها جمهور »عّمان الّدويل للكتاب« على اأهمّية املعجم التاريخي للغة العربية

»جممع �للغة �لعربية بال�ّشارقة« ي�شّلط �ل�شوء على 
�أهّم �لّتحّديات و�حللول يف م�شروع �لعربّية �لأكرب 

الحتاد  رئي�صة  القا�صمي  ب��دور  ال�صيخة  اأك���دت 
فعاليات  م�صاركتها يف  للنا�صرين خالل  ال��دويل 
الن�صخة ال�صابعة من موؤمتر ا�صتوريل الذي عقد 
اأهمية  ل�صبونة  الربتغالية  العا�صمة  يف  موؤخراً 

التنوع الثقايف وتعدد الأ�صوات يف قطاع الن�صر .
مدى  على  عقد  ال��ذي  ا�صتوريل  موؤمتر  وميثل 
الأجيال  بني  مفتوح  ح��واٍر  لبناء  من�صًة  يومني 
بهدف الإعداد مل�صتقبل اأكرث �صموًل وا�صتدامة .

اأرجاء العامل  وجمع املوؤمتر م�صاركني من كافة 
لإن�صاء  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون  اإىل  ي�����ص��ع��ون  مم���ن 
حت��ال��ف��اٍت ف��ّع��ال��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى احل��ل��ول العملية 
اإيجابي يف قطاعات  اإح��داث تغيرٍي  وذلك بهدف 

عديدة.
كلمتها  يف  القا�صمي  ب��دور  ال�صيخة  وا�صتعر�صت 
اإم���راأًة  كونها  اخلا�صة  جتاربها  امل�صاركني  اأم���ام 
عربيًة م�صلمة تعمل يف قطاع الن�صر للتاأكيد على 
الدور احليوي والفّعال الذي يلعبه التنوع وتعدد 
مو�صوع  – وه���و  الب�صرية  اإث����راء  يف  الأ����ص���وات 

جل�صة املوؤمتر.
للنا�صرين  ال����دويل  الحت����اد  رئي�صة  واأو���ص��ح��ت 
لطاملا مت احل��دي��ث ع��ن التنوع وامل�����ص��اواة بني   “
يتطلب  مو�صوع  وهو  الن�صر  قطاع  يف  اجلن�صني 
اليقظة والهتمام امل�صتمر على م�صتوى القطاع 

من اأجل حتقيق النجاح جلميع ال�صركاء«.
وا�صت�صهدت بق�صية ال�صاعرة الأمريكية امل�صهورة 
اإدراجها يف خمتارات  اأحدث  يي- فني ت�صو التي 
كبرية  �صجة   2015 ل��ع��ام  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�صعر 
على خلفية اكت�صاف اجلمهور باأن هذه ال�صاعرة 
واأميناً  �صاعراً  اأن  حيث  حقيقية  غري  �صخ�صية 
ا�صماً  ا���ص��ت��خ��دم  ه��د���ص��ون  م��اي��ك��ل  ي��دع��ى  ملكتبة 
م�صتعاراً لمراأة �صينية لن�صر اأعماله بعد اأن مت 
رف�ص م�صاركاته يف م�صابقات �صعرية عدة مرات 
اإىل اأن تبنى ا�صماً من ثقافة اأخرى وجن�صاً اآخر 
فاأ�صبحت اأعماله مقبولة. واأكدت ال�صيخة بدور 

القا�صمي اأن اجلدل الدائر حول التحّيز يف قبول 
بعيداً  والعرق  للجن�ص  وفقاً  واملحاباة  الق�صائد 
عن اجلدارة والأحقية والكفاءة ي�صتدعي التاأمل 
واإعادة النظر من قبل اأو�صاط الن�صر بغية اإحداث 
ملنع  ال�صناعة  ه��ذه  �صمن  فعال  اإيجابي  تغيري 
والنا�صرين  للموؤلفني  املمنهج  التهمي�ص  ظاهرة 
من كافة اخللفيات حيث �صت�صهم هذه احلوارات 
يف اإف�����ص��اح امل���ج���ال اأم�����ام ال���ق���راء ل��ل��و���ص��ول اإىل 
م��ن حولهم  ال��ع��امل  ���ص��ورة  لهم  يعك�ص  حمتوى 

ب�صكل اأف�صل.
للنا�صرين  ال��دويل  الحت��اد  رئي�صة  وا�صتعر�صت 
جتربتها و�صعيها اجلاد على مدار العقد املا�صي 
لتمكني الن�صاء من كافة اخللفيات ودعم حقهن 

يف بلوغ اأق�صى درجات النجاح املهني.
كما �صرحت مدى التحديات التي واجهتها خالل 
عملها يف قطاع الن�صر ورغبتها بالتوقف يف بع�ص 
الأحيان لكن ما حتّلت به من عزمية و�صرب يف 
رئي�صياً يف م�صريتها  التمييز لعب دوراً  مواجهة 
لبلوغ من�صب رئي�صة الحتاد الدويل للنا�صرين 
خالل  املن�صب  ه���ذا  ت�صغل  ام����راأة  ث���اين  ل��ت��ك��ون 

م�صرية الحتاد على مدى 126 عاماً.
النا�ص  تقبل  و�صعوبة  الإن�صانية  القيم  وح��ول 
بدور  ال�صيخة  اأو�صحت  خمتلفة  نظٍر  لوجهات 
جميعاً  ي��واج��ه��ن��ا  ال���ذي  ال��ت��ح��دي  اأن  القا�صمي 
م��ن خالل  اجل��ه��ل  يتمثل يف حم��ارب��ة  كمجتمع 
تعزيز قيم الحرتام والت�صامح والتحّلي بال�صرب 
لفهم  اجلهد  وبذل  البع�ص  بع�صنا  من  والتعّلم 

وقبول وجهات النظر املتنوعة بقلوٍب حمبة.
وا�صت�صهدت بالآية 22 من �صورة الروم: “َوِمْن 
ْر�ِص َواْخِتاَلُف اأَْل�ِصَنِتُكْم  َماَواِت َواْلأَ اآَياِتِه َخْلُق ال�صَّ
َواأَْلَواِنُكْم  اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت ِلْلَعامِلنَِي “ م�صرية اإىل 
اأننا جميعاً مت�صاوون من حيث اخللقة ومع ذلك 

خمتلفون بلغاتنا واألواننا.
ال��ن��ج��اح والزده�����ار عند  ب��ل��وغ  واأ���ص��اف��ت ميكننا 

وحني  وال��وح��دة  وال�صرب  املحبة  ب��روح  التحّلي 
بيئة  اإي��ج��اد  يف  ح��ي��وٌي  دوٌر  الن�صر  لقطاع  يكون 
حتفز على الإ�صغاء اإىل اأ�صوات متنوعة وتوفري 

نظر  وجهات  تت�صمن  نوعها  من  فريدٍة  من�صٍة 
خمتلفة.

ويف ختام كلمتها خاطبت رئي�صة الحتاد الدويل 

قراء  ب�صفتهم  امل��وؤمت��ر  يف  امل�صاركني  للنا�صرين 
الثقايف  امل�صهد  ت�صكيل  يف  دوره����م  ع��ل��ى  واأث��ن��ت 
حثتهم  كما  املحتوى  ه��ذا  ي��ق��راأ  م��ن  باعتبارهم 

يقروؤون  ل  م��وؤل��ف  لأي  ك��ت��اب  اأي  ق����راءة  ع��ل��ى 
اأعماله عادًة - ل�صماع �صوٍت جديد ورمبا اكت�صاب 

روؤية جديدة باأنف�صهم.

بدور �لقا�شمي توؤكد �أهمية �لتنوع �لثقايف وتعدد �لأ�شو�ت يف قطاع �لن�شر 
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اأنغام
طرحت النجمة اأنغام اأحدث اأغنياتها التي حتمل 
الفيديوهات  موقع  على  قيمتى"،  "عارف  ا�صم 
"يوتيوب" ومن�صات املو�صيقى املختلفة، والأغنية 
من كلمات اأمري طعيمة واأحلان عمرو م�صطفى 

وتوزيع متيم.

نيكول �شابا
اأحدث  �صابا  نيكول  اللبنانية  النجمة  ط��رح��ت 
اأغانيها على"يوتيوب" والتي حتمل ا�صم "�صمك 
القر�ص"، من كلمات عبد الرحمن عا�صم وتوزيع 
اأم���ني نبيل واأحل����ان ك��رمي ع��ا���ص��ور واإخ����راج جاد 

�صويرى.

 جنات
اأغنياتها  اأح��دث  جنات  املغربية  املطربة  طرحت 
الفيديوهات  موقع  على  يحبك"  "مني  بعنوان 
والتي  املختلفة،  املو�صيقى  ومن�صات  "يوتيوب" 
والأغنية  كليب،  الفيديو  طريقة  على  �صورتها 
اأح��م��د زعيم  اأحل���ان  رف��اع��ي،  م��ن كلمات حممد 

وتوزيع �صريف قا�صم واإخراج فادي حداد.

الي�شا
اغنياتها  اأحدث  الي�صا  اللبنانية  النجمة  طرحت 
موقع  ع���ل���ى  وب�ص"،  "اأنا  ا����ص���م  حت���م���ل  ال���ت���ي 
املو�صيقى  وم��ن�����ص��ات  "يوتيوب"  ال��ف��ي��دي��وه��ات 
الفيديو  طريقة  على  �صورتها  والتي  املختلفة، 
كليب، والأغنية من كلمات اأحمد ما�صي، واأحلان 

زياد برجي، والكليب من اإخراج اإجني اجلمال.

ديانا كرزون
اأحدث  ك���رزون،  دي��ان��ا  الأردن��ي��ة  النجمة  طرحت 
"جنم م�صر" على  ا���ص��م  ال��ت��ى حت��م��ل  اأغ��ن��ي��ات��ه��ا 
"يوتيوب"، على طريقة اللريك�ص فيديو،  موقع 
واأحل���ان حممد م�صطفى  كلمات  م��ن  والأغ��ن��ي��ة 

ملك، توزيع وميك�ص وما�صرت توما.

مرييام فار�ض
اأحدث  فار�ص،  اللبنانية مرييام  املطربة  طرحت 
اأغنياتها التي حتمل ا�صم "ق�صيها انب�صاط"، على 
�صورتها  وال��ت��ي  "يوتيوب"  الفيديوهات  موقع 
على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات 
م�صطفى ح�صن، واأحلان اأحمد م�صطفى، وتوزيع 

ومك�ص هانى ربيع.

نداء �شرارة
ط��رح��ت امل��ط��رب��ة الأردن���ي���ة ن���داء ���ص��رارة، اأحدث 
موقع  ع��ل��ى  ا�صمى"  "اأحب  ب��ع��ن��وان  اغ��ن��ي��ات��ه��ا 
املو�صيقى  وم��ن�����ص��ات  "يوتيوب"  ال��ف��ي��دي��وه��ات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، والأغ���ن���ي���ة م���ن ك��ل��م��ات اإي���ه���اب غيث، 

واأحلان حممود اأنور.

هيفاء وهبى

اأحدث  وهبى  هيفاء  اللبنانية  النجمة  طرحت 
اأغنياتها بعنوان "تيجى" على موقع الفيديوهات 
"يوتيوب"، والتي �صورتها على طريقة الفيديو 
النبى،  عبد  اأح��م��د  كلمات  م��ن  والأغ��ن��ي��ة  كليب، 
واأحلان غريب، وميك�ص وما�صرت �صليمان دامني، 

والكليب من اإخراج �صامل الرتك.

دنيا �شمري غامن
طرحت النجمة دنيا �صمري غامن اأغنيتها اجلديدة 
الفيديوهات  موقع  عرب  واأغني"،  نف�صي  "اأ�صيب 
والتي  املختلفة،  املو�صيقى  ومن�صات  "يوتيوب" 
اأهدتها لواليدها الفنانان الكبريان �صمري غامن 
ودلل عبد العزيز، والأغنية من كلمات م�صطفى 

نا�صر، واأحلان عمرو م�صطفى.

جنوى كرم
اجلديدة  اأغنيتها  ك��رم،  جن��وى  النجمة  طرحت 
الفيديوهات  م���وق���ع  ع��ل��ى  بي�صا"،  "�صاعة 
اأميل  ال�صاعر  كلمات  من  الأغنية  و  "يوتيوب"، 
روبري  توزيع  مرديرو�صيان،  ج��ورج  اأحل��ان  فهد، 

اأ�صعد، ميك�ص وما�صتريينغ فادي جيجي.

نان�شى عجرم
اأحدث  عجرم،  نان�صى  اللبنانية  انلجمة  طرحت 
اغنياتها التي حتمل ا�صم "�صح �صح"، على موقع 
املو�صيقى  وم��ن�����ص��ات  "يوتيوب"،  ال��ف��ي��دي��وه��ات 
الفيديو  طريقة  على  �صورتها  والتي  املختلفة، 
الدين،  عالء  اأحمد  كلمات  من  والأغنية  كليب، 

وكلمات مودى �صعيد، وتوزيع طارق مدكور.

نوال الزغبى
اأحدث  الزغبى،  ن��وال  اللبنانية  النجمة  طرحت 
موقع  على  "حفلة"،  ا�صم  حتمل  التي  اغنياتها 
املو�صيقى  ومن�صات  "يوتيوب"  ال��ف��ي��دي��وه��ات 
الفيديو  طريقة  على  �صورتها  والتي  املختلفة، 
اأحلان  �صارو،  هانى  كلمات  من  والأغنية  كليب، 

اأحمد زعيم، توزيع عمرو 
اخل�صرى، والكليب من اخراج فادى حداد. 

روبى
ط��رح��ت ال��ن��ج��م��ة روب����ى، اأح����دث اأغ��ن��ي��ات��ه��ا التي 
"منت ننة"، على موقع الفيديوهات  حتمل ا�صم 
"يوتيوب" ومن�صات مواقع التوا�صل الإجتماعى 
الفيديو  طريقة  على  �صورتها  والتي  املختلفة، 
ك��ل��ي��ب، والأغ���ن���ي���ة م����ن، ك��ل��م��ات واأحل������ان عزيز 
من  والكليب  ت��وم��ا،  وما�صرت  ومك�ص  ال�صافعى، 

اإخراج خالد خمتار

مايا دياب
اغنياتها  اأح����دث  دي����اب،   م��اي��ا  النجمة  ط��رح��ت 
الفيديوهات  موقع  على  �صنني"  اأحلى  "عي�ص 
"يوتيوب ومواقع التوا�صل الإجتماعى املختلفة، 
وال��ت��ي ���ص��ورت��ه��ا ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ف��ي��دي��و كليب، 
والأغنية من كلمات اأمري طعيمة، اأحلان مدين، 

توزيع هادي �صرارة.

بلقي�ض
اأحدث  فتحى،  بلقي�ص  اليمنية  املطربة  طرحت 
"ونتدلع"، على موقع  اأغنياتها التي حتمل ا�صم 
على  �صورتها  وال��ت��ي  "يوتيوب"،  ال��ف��ي��دي��وه��ات 

ط��ري��ق��ة ال��ف��ي��دي��و ك��ل��ي��ب، والأغ��ن��ي��ة م��ن كلمات 
عادل،  اأح��م��د  وت��وزي��ع  ال�صافعى،  ع��زي��ز  واأحل����ان 

مك�ص ماهر �صالح، ما�صرت جالل احلمداوى

كارول �شماحة
اأحدث  �صماحة  ك��ارول  اللبنانية  النجمة  طرحت 
"اإجازة"،  ا���ص��م  حت��م��ل  ال��ت��ي  الغنائية  كليباتها 
ا�صتعرا�صية  غنائية  ج��رع��ة  فيه  ق��دم��ت  وال��ت��ى 
النجاحات  �صل�صلة  به  ا�صتكملت  مبهرة،  درامية 
بتول  امل��خ��رج��ة  بتوقيع  قدمتها  ال��ت��ى  الغنائية 
عرفة، حيث يعد هذا الكليب هو التعاون الرابع 
حيث  امل�صرية،  واملخرجة  اللبنانية  النجمة  بني 
�صكل  ف��ى  الكليب  ه��ذا  خ��الل  م��ن  بتول  تقدمها 
وقدمتها  �صبق  بعدما  مبهج،  غنائى  ا�صتعرا�صى 

من قبل باأ�صكال متعددة وخمتلفة.

هايدى مو�شى
ط����رح����ت امل����ط����رب����ة ه�����اي�����دى م����و�����ص����ى، اأح������دث 
موقع  على  "بغنيلو"،  ا�صم  حتمل  التي  اغنياتها 
على  طرحتها  وال��ت��ي  "يوتيوب"،  الفيديوهات 
ط��ري��ق��ة ال��ف��ي��دي��و ك��ل��ي��ب، والأغ��ن��ي��ة م��ن كلمات 
حممد بهلول، واأحل��ان م�صطفى حامد، وتوزيع 
م�صطفى عامن، والكليب من اإخراج فادى حداد.

ي�شعى كل مطرب  والألبومات، حيث  الأغانى  تزايد طرح  ال�شيف،  مو�شم  الغنائى يف  الو�شط  ي�شهد 
الغناء ب�شكل كبري، وكان  �شوق  انتعا�ض  اإىل  اأدى  ال�شيف، مما  اأجواء  لتقدمي لون غنائى متا�شى مع 
من امللفت هو اجتاه اأغلب املطربات لطرح الأغانى ال�شنجل "الفردية" والتي تنوعت ما بني الأغانى 

الرومان�شية واملفرحة، يف قرار لعدم طرح األبوم غنائى اأو تاأجيل طرح الألبوم لوقت اأخر.
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�لقرفة.. مكمل غذ�ئي 
ي�شاعد على خف�ض ن�شبة 

�ل�شكر يف �لدم
ي�صعى الكثريون من مر�صى ال�صكري من النوع الأول اأو الثاين اإىل �صبط 
بامل�صاهمة  الطبيعية  املركبات  بع�ص  وت�صاعد  ال��دم،  يف  ال�صكر  م�صتوى 

بعملية �صبط ال�صكر اإ�صافة اإىل العالج املنا�صب.
له  يكون  اأن  غ��ذائ��ي، ميكن  ك��� مكمل  القرفة  ت��ن��اول  اأن  درا���ص��ات  ك�صفت 
تاأثري م�صاعد يف خف�ص ن�صبة ال�صكر يف الدم، وكجزء من درا�صة يف رعاية 
 2 النوع  ال�صكري من  30 م�صاركا م�صابا بداء  ال�صكري، تناول  مر�صى 
م�صابا  اآخ��ر  م�صاركا   30 تناول  بينما  يوما،   40 مل��دة  القرفة  مكمالت 
بداء ال�صكري من النوع 2 عالجا وهميا، يف نهاية الدرا�صة اأظهر جميع 
يف  ال�صكر  من  اأقل  م�صتويات  القرفة  مكمالت  تناولوا  الذين  امل�صاركني 

الدم، بينما مل يالحظ اأولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي اأي تغيري.
يوما   40 مل��دة  القرفة  تناولوا  الذين  امل�صاركني  اأن  الدرا�صة  واأظ��ه��رت 
�صهدوا انخفا�صا يف م�صتوى اجللوكوز والدهون الثالثية والكولي�صرتول 

يف الدم.
�صي�صاعد  الغذائي  النظام  اإىل  القرفة  اإ�صافة  اأن  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت 
على "تقليل عوامل اخلطر املرتبطة مبر�ص ال�صكري"، وكذلك عوامل 

خطر الإ�صابة باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية.
ا�صطنبول  بجامعة  ال�صحية  العلوم  معهد  من  خمتلفة  درا���ص��ة  وج��دت 
�صتة  اإىل  ث��الث��ة  م��ن  املنتظم  ال�صتهالك  اأن  مماثلة،  نتائج  ميديبول 
ال�صكر  م�صتويات  على  اإيجابي  ب�صكل  يوؤثر  يوميا  القرفة  من  جرامات 
مكمالت  اأو  للقرفة  املنتظم  بال�صتهالك  ال�صتطالع  ويو�صي  ال��دم،  يف 

القرفة.
وتبني اأي�صا اأن القرفة تعمل على خف�ص م�صتويات الإجهاد التاأك�صدي، 
وهو عامل خطر لالإ�صابة مبر�ص ال�صكري من النوع 2، بالإ�صافة اإىل 
الكلية الأمريكية  العديد من احلالت الأخ��رى، وفًقا لدرا�صة يف جملة 

للتغذية.
وي�صار اإىل اأن مكمالت القرفة ل ت�صكل بديل عن اأدوية ال�صكري، ول حتل 
جمعية  بح�صب  بانتظام،  الريا�صة  وممار�صة  �صحي  غذائي  نظام  حمل 

ال�صكري الأمريكية.
الذين  الأ�صخا�ص  على  كبري  ب�صكل  ال��دم  يف  ال�صكر  ن�صبة  ارتفاع  ويوؤثر 
مت ت�صخي�ص اإ�صابتهم بداء ال�صكري من النوع 1 اأو النوع 2، وميكن اأن 

يوؤدي اإىل تلف الأع�صاب والأوعية الدموية والأع�صاء.
ولرتفاع ن�صبة ال�صكر يف الدم اأ�صباب عدة �صبب، منها الإجهاد اأو اأمرا�ص 
اأخرى اأو قلة التمارين الريا�صية اأو تناول الكثري من الكربوهيدرات اأو 

ن�صيان تناول الأن�صولني بالن�صبة للمر�صى.

؟ اللبناين  النابغة  املخرتع  هو  • من 
- ح�صن كامل ال�صباح

اأ�شلها؟ يرجع  لغة  اأي  اإىل  بنطلون  • كلمة 
- اللغة الإيطالية

العامل؟ يف  بناء  اأ�شخم  هو  • ما 
- �صور ال�صني العظيم

م�شر؟ يف  الهول  اأبو  متثال  بنى  الذي  • من 
- خفرع

تنتمي؟ لغة  اأي  اإىل  )معلم(  تعني  التي  اأ�شتاذ  • كلمة 
- اللغة الفار�صية

الزمرد؟ حجر  لون  • ما 
- اأخ�صر

بخاري. حمرك  لت�صغيل  كاف  الب�صلة  يف  خلية  كل  داخل  املاء  • �صغط 
واملرايا. الت�صوير  اأفالم  �صنع  يف  كيماويا  ا�صتعماله  يتم  الف�صة  من  العامل  اإنتاج  ن�صف  من  • اأكرث 

كامل. اإن�صان  ابتالع  باإمكانه  ال�صديف  بال�صمك  يدعى  الأ�صماك  من  نوعا  • هنالك 
الأ�صقر وال�صعر  البي�صاء  الب�صرة  ذوي  النا�ص  لدغ  يف�صل  • البعو�ص 

الطيور  اأما  اأ�صفل  و  لأعلى  منقارها  حتريك  ت�صتطيع  التي  الوحيدة  هي  كلها  الطيور  دون  من  • الببغاء 
الأخرى فاإنها حترك منقاراً واحداً.

مرة. مليون   40 يدق  الواحد  العام  يف  و  مرة   80  �  60 من  الدقيقة  يف  يدق  • القلب 
اخل�صب  يف  املوجودة  الكيماوية  املادة  ب�صبب  وذلك  البلوط  خ�صب  تثبيت  يف  ت�صلح  ل  احلديد  • م�صامري 

والتي تت�صبب يف �صداأ امل�صامري .
اجلاف. اجلليد  اإنه  يتبخر،  بل  ين�صهر  ل  اجلليد  من  نوعا  • هنالك 

اأ�صبوع.  كل  املليون  ون�صف  مليون  مبعدل  يزدادون  العامل  • �صكان 
املياه  يف  تنمو  اأن  ميكن  التي  القليلة  الأنواع  من  واحدة  تعد   ، ا�صتوائية  �صجرة  وهي  املانغروف،  • �صجرة 

املاحلة.
، وي�صمى يف بريطانيا يوم اخلدعة ، ويف فرن�صا يوم  اإبريل  اإبريل )ني�صان( يدعى عندنا كذبة  • الأول من 

ال�صمك، ويف اليابان يوم الدمية اأما يف اأ�صبانيا فيدعى بيوم املغفل.

بائعة احلليب 
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�شرب املاء الدافئ 
بافلوفا،  زه�����رة  ال���دك���ت���ورة  اأع���ل���ن���ت 
�صرب  اأن  ال�صماء،  ال��غ��دد  اأخ�صائية 
ك��وب م��اء داف���ئ على ال��ري��ق ك��ل يوم 
بعد ال�صتيقاظ من النوم، هو اأف�صل 
ال�صحية  احلالة  حت�صن  لأنها  ع��ادة، 

العامة للج�صم.
درجة  اأن  على  الأخ�����ص��ائ��ي��ة،  وت��وؤك��د 
حرارة املاء يجب اأن تكون حوايل 40 
حرارة  ب��درج��ة  ولي�ص  مئوية  درج���ة 

الغرفة اأو اأبرد.
 38 ه��ي  الداخلية  اجل�صم  ح���رارة  درج���ة  اأن  اإىل  ال�صبب،  "يعود  وت��ق��ول، 
درجة   26-24 تكون حرارته  الغرفة  ح��رارة  بدرجة  وامل��اء  درج��ة مئوية، 
ب�صيطة  ي�صبب ت�صنجات  �صربه  باردا للج�صم، لذلك عند  اأي يكون  مئوية، 
يف ع�صالت اجلهاز اله�صمي، وكلما كانت درجة حرارة املاء اأقل تزداد �صدة 
هذه الت�صنجات. وهذا مي�ص بالدرجة الأوىل قنوات املرارة، التي هي بحد 

ذاتها �صغرية، واأي ت�صنج ب�صيط ي�صبب ان�صدادها بع�ص الوقت".
احلركة  وقلة  باخلمول  يت�صم  ال��ذي  احل��ي��اة  من��ط  ب��اأن  بافلوفا،  وت�صيف 
كوب  �صرب  ولكن  اأك��رث.  امل��رارة  م�صكالت  تفاقم  ي�صبب  ال�صيئة،  والتغذية 
60 درجة مئوية، يح�ّصن احلالة  املاء الدافئ بدرجة ح��رارة تقل عن  من 
كثريا. كما اأن �صرب املاء الدافئ على الريق يوؤثر اإيجابيا يف عمل اجلهاز 

اله�صمي.

وجها  جميل..  فيها  ما  كل  كان  احلليب،  لتبيع  �صارعنا  اإىل  تاأتي  فكانت  نعمة  تدعى  حليب  بائعة  هناك  كان 
�صبوحا وابت�صامة عذبة جميلة وكلمة طيبة ونداء ب�صوت جميل ينتظره جميع من يف ال�صارع وحليبا طازجا 
عندما تاأتي به ينزل اجلميع باأوانيهم لل�صراء فتفرغ كل ما معها يف �صارعنا وتعود لبيتها م�صرورة �صعيدة .. 
ويف و�صط هذا كله كان هناك جمموعه من الأطفال ينتظرون دائما قدومها في�صريون بجانبها وعندما تنادي 
على احلليب يقلدها اجلميع خا�صة فتاه تدعى �صعاد فكانت تقلد �صوتها متاما في�صحك الأطفال وت�صحك 

نعمه .
جاء وقت مل حت�صر فيه نعمه لب�صعه ايام فقلق اجلميع عليها فاأخذوا يت�صاءلون عما بها وهم قلقون..  بعد 
يومني جاءت نعمه وهي حتمل احلليب لكنها كانت متعبة ومري�صة ،وعند اأول ال�صارع قابلها الطفال بفرحة 

غامرة و�صالم وحتية، ففاجاأتهم باأنها ل ت�صتطيع الكالم.. هنا �صكت اجلميع حزنا.
 ح�صنا وماذا �صنفعل الن كيف �صيباع كل هذا احلليب.. ل تقلقوا.. كانت هذه �صعاد.. قالت �صت�صري نعمة وهي 
حتمل احلليب و�صن�صري معها، �صاأنادي انا على احلليب، و�صفق اجلميع فرحني و�صاروا جميعهم يهللون جاءت 
نعمة، جاء احلليب، اخذت �صعاد ت�صتعر�ص نغمات �صوتها اجلميل، وهي تنادي على احلليب ونعمة ت�صحك حتى 
مت بيع احلليب كله مع �صالمات وا�صواق وحتيات �صكان ال�صارع و�صرورهم و�صحكهم ملا فعلته �صعاد، ومن يومها 

مل تن�ص نعمة هذا املعروف، ومن يومها اي�صا و�صكان ال�صارع يقولون ل�صعاد يا نعمة.

اأعلنت الدكتورة يلينا �صولوماتينا، خبرية التغذية الرو�صية، 
اأن اخلوخ يحمي القلب ويطرد ال�صموم من اجل�صم.

وت�صري اخلبرية يف مقابلة مع Gazeta.Ru، اإىل اأن تناول 
اخلوخ ب�صورة دورية منتظمة يعزز منظومة املناعة ويحمي 
من العديد من الأمرا�ص املعدية. كما اأنه ي�صاعد على جتدد 

اجللد.
وت�صيف، بف�صل احتواء اخلوخ على ن�صبة عالية من الألياف 
النباتية و البكتني، فاإنه يوؤثر اإيجابيا يف عمل جميع اأع�صاء 

و اأنظمة اجل�صم.
وتقول، "اإن الألياف الغذائية املوجودة يف اخلوخ، هي األياف 
الثقيلة  امل��ع��ادن  اأم���الح  اإخ���راج  على  وت�صاعد  للذوبان  قابلة 
يف  الكولي�صرتول  م�صتوى  وتخف�ص  اجل�صم،  من  وال�صموم 
عمل  وت�صمن  اجل�صم،  م��ن  ال��زائ��دة  ال�صوائل  وت��زي��ل  ال���دم، 

�صغط  م�صتوى  وتخف�ص  طبيعية  ب�����ص��ورة  ال��ق��ل��ب  ع�صلة 
الدم".

وت�صيف، يحتوي اخلوخ على كمية كافية من البيتا كاروتني، 
التي توؤثر اإيجابيا يف حا�صة الب�صر وحتافظ على البكترييا 

املفيدة يف الأمعاء. وتن�صح باإزالة ق�صرة اخلوخ قبل تناوله.
اإزالتها  الأف�����ص��ل  م��ن  ول��ك��ن  ناعمة،  اخل���وخ  "ق�صرة  وت��ق��ول، 
لأننا ل نعلم ما هي امل��واد التي ا�صتخدمت يف معاجلتها ول 
م�صدرها. ومن ال�صعب غ�صل اخلوخ جيدا وب�صورة �صحيحة 

ب�صبب نعومته ورقته".
وتن�صح اخلبرية الأ�صخا�ص الذين يعانون من ارتفاع م�صتوى 
ال�صكر يف الدم بعدم تناول اخلوخ احللو، وكذلك الأ�صخا�ص 
اله�صمي، يف  الذين يعانون من م�صكالت �صحية يف اجلهاز 

حالة تفاقم املر�ص.

خبرية تغذية تك�شف خ�شائ�ض �خلوخ �ملفيدة

عار�شة اأزياء تعر�ض اإبداًعا من �شاينت جوي خالل اأ�شبوع املو�شة ال�شيني يف بكني )ا ف ب(


