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تك�سف عن حيلة لت�سخني الطعام بالت�ساوي يف امليكروويف
توك  تيك  االجتماعي  التوا�صل  موقع  م�صتخدمات  اإح���دى  ك�صفت 
عن كيفية ا�صتخدام فرن امليكروويف ب�صكل �صحيح لت�صخني وطهي 
الذكية من خالل مقطع  اأفيال حيلتها  اإيزابيال  و�صاركت  االأطعمة. 
ف��ي��دي��و ع��ل��ى ت��ي��ك ت����وك، ت���رك ال��ك��ث��ر م��ن امل�����ص��ت��خ��دم��ني يف ده�صة 
فرن  ال�صتخدام  ال�صحيحة  للطريقة  طويل  لوقت  جلهلهم  كبرة، 
املايكروويف. ويف الفيديو تقول اإيزابيال: "هل تعلم ملاذا عندما تعيد 
بدرجة  �صاخنة  اأج��زائ��ه  بع�ض  تكون  امليكروويف  يف  الطعام  ت�صخني 
كافية حلرق فمك، بينما ال تزال اأجزاء اأخرى باردة؟ ح�صًنا، على ما 
اأو الطبق مبا�صرة يف منت�صف  يبدو، هذا الأنه ال يجب و�صع الوعاء 

امليكروويف".
واأو�صحت اإيزابيال "يجب اأن يكون الطبق على احلافة، بحيث ميكن 

تدويره فعلًيا ليتم الطهي بالت�صاوي".
اللعبة،  قواعد  تغر  التي  االأخ���رى  احليل  بع�ض  اإيزابيال  واأ�صافت 
اإع���ادة ت�صخني الطعام يف  ال��وق��ت عند  امل��زي��د م��ن  وال��ت��ي �صتوفر ل��ك 
اأكرث من �صيء يف  "اإذا كنت ترغب يف طهي  امليكروويف، حيث تقول 
وقت واحد، فقط �صع كوًبا هنا )امليكروويف( لتوزيع بع�ض االرتفاع". 
للع�صاء  اجلاهزة  الوجبات  ت�صخني  الإع��ادة  مثايل  ب�صكل  يعمل  وه��ذا 

العائلي دون اأن تربد الوجبة.
ا اأنه اإذا كنت تطبخ البيتزا اأو املعكرونة اأو اأ�صياء اأخرى  وتقرتح اأي�صً
كوب  اإ�صافة  بب�صاطة  ميكنك  امليكروويف،  يف  كثًرا  جتف  اأن  ميكن 

�صغر من املاء يف امليكروويف، بح�صب �صحيفة ذا �صن الربيطانية.

ن�سائح لتنظيف و�سادات املقاعد 
رغوة  بوا�صطة  املفرو�صات  واأغطية  املقاعد  و���ص��ادات  تنظيف  ميكن 
مكون  حملول  ا�صتعمال  اأي�صاً  االأف�صل  وم��ن  معتدل،  ملنظف  فاترة 
من �صابون حمايد وماء مقطر، ويتم ا�صتعمال هذا املحلول بوا�صطة 

قطعة قما�ض اأو جلد �صامواه رطب ولي�ض مبلاًل متاماً.
ال  حتى  املنظف  اإزال���ة  ب�صرورة  ل��الأث��اث  االأملانية  الرابطة  ون�صحت 
تتبقى اأية بقايا �صغرة على و�صادات املقاعد، وذلك با�صتخدام قطعة 

قما�ض م�صنوعة من القطن واأن تكون رطبة.
اأن يتم اإزالة البقايا وفتات الطعام بانتظام  ومن االأمور املهمة اأي�صاً 
الكهربائية، حتى ال  املكن�صة  بوا�صطة  املقاعد  وو�صادات  االأغطية  من 

تتوغل هذه البقايا واالت�صاخات بداخل اأقم�صة املقاعد.

البمبلوين.. اأ�سهر احللويات مبدينة �سيدي بو�سعيد 
منحدر  يف  الواقعة  ال�صاحرة  التون�صية  املدينة  تلك  بو�صعيد  �صيدي 

جبلي مطل على البحر ياأتيها ال�صياح والزوار لتاأمل جمالها االأخاذ.
ت�صتهر �صيدي بو�صعيد بلونيها االأبي�ض واالأزرق ما مييزها عن غرها 
اللونني يف اجل��دران واالأبواب  امل��دن، حيث ال مكان لغر هذين  من 

وال�صبابيك املزخرفة.
ويعود تاأ�صي�ض �صيدي بو�صعيد لزمن الفينيقيني الذين اأ�ّص�صوا مدينة 

قرطاج، وقد ا�صتعمل هذا اجلبل ملراقبة وحت�صني قرطاج.
فرتة  يف  عا�ض  الباجي،  اأبو�صعيد  هو  �صالح  ويل  اإىل  املدينة  وتن�صب 
ال�صاذلية  الطريقة  موؤ�ص�ض  ال�صاذيل  احل�صن  اأب��ي  لل�صيخ  معا�صرة 
امل�صماة  بو�صعيد  �صيدي  ب�صاحية  تون�ض  يف  مدفون  وه��و  ال�صوفية، 

با�صمه.
وال ميكن الأي زائر اأن يغادرها دون اأن ي�صتمتع باملذاق ال�صهي الأ�صهر 

حلوياتها وهي "البمبلوين" �صحبة كاأ�ض �صاي بال�صنوبر احللبي.
مغّطاة  بالزيت  مقلّية  عبارة عن عجينة خمّمرة  و"البمبلوين" هي 
اإىل الرتاث الالمادي الذي مييز مدينة  الع�صل، وتنتمي  اأو  بال�صكر 

�صيدي بو�صعيد.
والتقت "العني االإخبارية" �صاحب اأقدم حمل حلويات متخ�ص�ض يف 
املن�صوري عن حرفته  كمال  املدينة،  "البمبلوين" واالأ�صهر يف  �صنع 

التي ورثها عن اأجداده.
وقال املن�صوري اإن هذا املحل تاأ�ص�ض يف الثالثينيات من القرن املا�صي، 
اأنه ال ميكن الأي زائر  وورث �صناعة البمبلوين من اأج��داده، م�صيفاً 
اأو �صائح اأن ياأتي ل�صيدي بو�صعيد دون اأن مير على دكانه القتناء األذ 

فطرة مببلوين.
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والدة �سغري باندا يف حديقة 
حيوانات �سنغافورة 

اأعلنت حديقة حيوانات �صنغافورة والدة �صغر باندا من طريق التلقيح 
اال�صطناعي، يف �صابقة من نوعها لهذا النوع احليواين املهدد يف الدولة 

ال�صغرة الواقعة يف جنوب �صرق اآ�صيا.
واأعلنت هيئة "وايلداليف ريزرفز �صنغابور" التي تدير حدائق احليوانات 
يف اجلزيرة، اأن جيا جيا، وهي اأنثى باندا عمالقة يف حديقة احليوانات 
تبلغ 12 عاما، اأجنبت �صغرا بعد تلقيحها بال�صائل املنوي املجمد من 

الذكر كاي كاي البالغ 13 عاما.
على  القائمون  ك��ان  ال�صابقة،  ال�صنوات  يف  ع��دة  فا�صلة  حم���اوالت  وبعد 
ياأملون يف  �صينيني،  بالتعاون مع خرباء  احلديقة  احليوانات يف  رعاية 
اإىل  ت��زاوج الباندا ب�صكل طبيعي، لكنهم ق��رروا يف نهاية املطاف اللجوء 

التلقيح اال�صطناعي.
وقال نائب املدير العام لهيئة "وايلداليف ريزرفز �صنغابور" ت�صينغ وين-

"احلمل االأول جليا جيا ووالدة �صغر باندا عالمة بارزة  هاور يف بيان 
بالن�صبة لنا يف رعاية هذه االأنواع املهددة باالنقرا�ض يف �صنغافورة".

واأ�صاف "هذا االأمر ياأتي ثمرة الرعاية اجليدة للحيوانات وعلم امل�صاعدة 
الن�صائح  اإىل جانب  املطلقة من جانب موظفينا  واملثابرة  التكاثر  على 

القّيمة من خرباء الباندا ال�صينيني".

تويوتا تطلق ن�سخة خا�سة 
من �سيارتها �سوبرا

عاماً   35 مب��رور  تويوتا  �صركة  احتفلت 
على ميالد �صيارتها Supra من خالل 
 Supra 35thاإطالق الن�صخة اخلا�صة
Anniversary Edition، والتي 

متتاز ببع�ض التجهيزات اال�صتثنائية.
ال�صيارة  اأن  اليابانية  ال�صركة  واأو�صحت 
اجل���دي���دة ي��ت��م ت��ق��دمي��ه��ا م��ع��ت��م��دة على 
حم���رك ���ص��دا���ص��ي االأ���ص��ط��وان��ات ���ص��ع��ة 3 
 Storm Grey اخلا�ض  باللون  لرت 
ب��ال��ل��ون االأحمر  م���ع جت��ه��ي��زات ج��ل��دي��ة 
الن�صخة  اأم����ا  ال��داخ��ل��ي��ة.  امل��ق�����ص��ورة  يف 
 Lightning ال���ط���الء  ب��ل��ون  امل��ط��ل��ة 
حمرك  على  تعتمد  فاإنها   Yellow
جلدية  وجتهيزات  االأ���ص��ط��وان��ات،  رباعي 
وف��ر���ض األ��ك��ان��ت��ارا ب��ال��ل��ون االأ����ص���ود، كما 
األ��وان االأحمر والرمي  تتوفر ال�صيارة يف 
ال�صيارة  وت��ق��ف  واالأب���ي�������ض.  واالأ�����ص����ود، 
اخلا�صة اجلديدة على عجالت م�صنوعة 
بو�صة   19 ق��ي��ا���ض  خ��ف��ي��ف  م���ع���دن  م���ن 
لها  يتوفر  والتي  املطفاأ،  االأ���ص��ود  باللون 
تزدان  كما  االأحمر،  باللون  مكابح  �صروج 
األياف  الداخلية بديكورات من  املق�صورة 
ب��ا���ص��م الن�صخة  ت��وق��ي��ع��ات  ال��ك��رب��ون، م��ع 

االحتفالية.

�سبع فوائد �سحية لل�سيام املتقطع 
واالآثار اجلانبية التي يجب مراعاتها  �ص 23

كيف تتحكمني برغبة طفلك 
ال�سديدة بتناول ال�سكر

من املعروف باأن االأطفال يحبون تناول االأطعمة ذات املذاق احللو، وخا�صة تلك 
التي حتتوي على ال�صكريات، لذا يجب اأن  تتنبه االأم مل�صار تناول ال�صكريات على 

طفلها واتخاذ االإجراءات الالزمة لوقايتهم منها . 
رغبة  على  لل�صيطرة  اتباعها،  االأم  على  يجب  التي  الن�صائح  بع�ض  يلي  فيما 
اأوف  "تاميز  �صحيفة  ما  اأوردت  وفق  ال�صكريات،  تناول  يف  ال�صديدة  االأطفال 

اإنديا"”:  
اأ�صيفي  اليوم.  يف  االأه��م  الوجبة  هي  االإف��ط��ار  مغذية:  اإفطار  وجبة  حت�صر 
العنا�صر الغذائية ال�صحية واالأطعمة الغنية  بالفيتامينات التي ت�صعر طفلك 

بال�صبع . 
ال تخزين االأطعمة ال�صكرية: حاويل االحتفاظ باأقل قدر ممكن من االأطعمة 
ال�صكرية يف امل��ن��زل، واإب��ع��اده��ا ع��ن م��ت��ن��اول االأط��ف��ال  ملنعهم م��ن االإف����راط يف 

ا�صتهالكها . 
تناول  يف  ال�صديدة  الرغبة  من  احلد  تريدين  كنت  اإذا  تدريجياً:  ال�صكر  منع 
ال�صكر لدى طفلك، فال حترميه من االأطعمة ال�صكرية  ب�صكل كامل، واجعليها 

عملية بطيئة وثابتة . 
امل���اء، وذلك  م��ن  الكثر  �صرب  اأط��ف��ال��ك على  امل���اء: �صجعي  م��ن  الكثر  ت��ن��اول 
من  اأط���ول  لفرتة  �صعورهم  بال�صبع  وزي���ادة  اأج�صامهم  رط��وب��ة  على  للحفاظ 

الوقت . 

ال�صريع،  الفرن�صي  الريجيم  اتباع  عند  احلر�ض،   " يجب 
ال�صعرات  ق��ل��ي��ل��ة  رئ��ي�����ص��ي��ة  وج���ب���ات   3 ت���ن���اول  ع��ل��ى 
الوجبات  ت��ن��اول  ع��ن  واالم��ت��ن��اع  باملقابل  احل���راري���ة، 
اخلفيفة خالل اليوم؛ ل�صمان خ�صارة الوزن. وميتاز 
الريجيم الفرن�صي باحتوائه على الكثر من  االأطعمة، 
وبالتايل  الوا�صعة،  اخليارات  اأم��ام  مفتوحاً  يجعله  ما 
ي�صبح �صهل التطبيق. ويو�صى باتباعه ملدة 15 يوماً، 

على اأن  ُيعاد تكراره بعد مرور عام ." 

الريجيم الفرن�صي ال�صريع خلف�ض الوزن
االآتي  يف  رجيلي  اأب��و  عبر  االخت�صا�صية  لك      تقدم 
الريجيم  اأث��ن��اء  العتمادها  اخل��ي��ارات؛  م��ن  جمموعة 

الفرن�صي ال�صريع : 
وجبة الفطور

مع  ال���رائ���ب،  ال��ل��ن  م��ن  ك���وب  االأول:    - اخليار 
ثالث حّبات من اخليار . 

  - اخليار الثاين: قطعة من التو�صت االأ�صمر، وقطعة من 
اجلن االأبي�ض، وثالث حّبات من اخليار . 

  - اخليار الثالث: بي�صة م�صلوقة، وثالث حّبات من اخليار، 
وفنجان من القهوة )اأو ال�صاي( دون اإ�صافة ال�صكر . 

وجبة الغداء
اأو  امل�����ص��وي  ال���دج���اج  م���ن  غ����رام   200 االأول:    - اخليار 
امل�صلوق، منزوع اجللد، مع �صلطة اخليار )بتتبيلة الليمون 
احلام�ض وملعقة  �صغرة من زيت الزيتون البكر(، وثمرة 

فواكه من التفاح )اأو الربتقال .) 
امل�����ص��وي، مع  ال�صمك  م��ن  غ���رام   100 ال��ث��اين:    - اخليار 
�صلطة اخليار )بتتبيلة الليمون احلام�ض وملعقة �صغرة 
)اأو  التفاح  الفاكهة  من  وثمرة  الزيتون  البكر(،  زيت  من 

الربتقال .) 
اخلايل  االأح��م��ر  ال��ل��ح��م  م��ن  �صريحة  ال��ث��ال��ث:    - اخليار 
احلام�ض  )بتتبيلة  اخليار  و�صلطة  امل�صوي،  الدهون  من 
ال��ب��ك��ر(، وث��م��رة من  ال��زي��ت��ون  وملعقة ���ص��غ��رة م��ن  زيت 

الفاكهة التفاح )اأو الربتقال .) 
وجبة الع�صاء

  - اخليار االأول: كوب من اللن الرائب اخلايل من الد�صم، 
مع �صلطة اخليار، وثمرة من التفاح )اأو اجلريب فروت .) 

من  حّبات  وث��الث  م�صلوقتان،  بي�صتان  الثاين:    - اخليار 
اخليار . 

  - اخليار الثالث: ثمرتان من التفاح )اأو الربتقال .) 
ن�صيحة اخت�صا�صية: مار�صي الريا�صة منذ البدء 

مهمة  خطوة  ذلك  واجعلي  ال�صريع،  الفرن�صي  بالريجيم 
�صحية  ف��وائ��د  م��ن  لها  مل��ا  على  ال���دوام؛  التمارين  ملتابعة 

وفوائد يف جعل اجل�صم م�صدوداً . 

   اأف�سل التمارين للج�سم الكمرثي
والفخذين  العري�صني  بالوركني  الكمرثي  اجل�صم  يتميز 
ال�صيق.  واخل�صر  النحيلة  باالأكتاف  مقارنة  ال�صخمني 

اإليك جمموعة من  اأف�صل التمارين للج�صم الكمرثي : 
وبناء  لتقوية  اأح��ده��م��ا  �صقني:  التمرين  خطة  تت�صمن 
الع�صالت يف اجلزء العلوي من اجل�صم، وثانيهما لتنحيف 

و�صّد اجلزء  ال�صفلي من اجل�صم . 
  -1 مترين الركبة والع�صلة ذات الراأ�صني

بعد الوقوف ب�صكل م�صتقيم، وجعل القدمني متباعدتني، 
احملي الدمبلز يف كلتا يديك، وتقّدمي خطوة اإىل االأمام 
الي�صرى،  وزن��ك على قدمك  كل  الي�صرى.  �صعي  بقدمك 
اإىل م�����ص��ت��وى اخل�����ص��ر، واثني  ال��ي��م��ن��ى  ال��رك��ب��ة  وارف���ع���ي 
قدمك  اخف�صي  اإىل  �صدرك.  الدمبلز  وارفعي  املرفقني 

اليمنى لالأ�صفل، واأنزيل ذراعيك . 
كرري التمرين بواقع 15 مرة لكل جانب . 
ال�صويدية :  الكرة  على  ال�صاق    -2 مترين 

ال�صويدية،  ال��ك��رة  على  الأ���ص��ف��ل  ووج��ه��ك  اال�صتلقاء  بعد 
لالأمام،  بتحريكهما  امل�صي  وح��اويل  الأ�صفل  يديك  اأ�صديل 
�صاقك  ت�صتقر  حتى  ج�صمك  على  الكرة  تتدحرج  واتركي 
اأن م��ع�����ص��م��ي��ك حت���ت ك��ت��ف��ي��ك واأن  ت���اأك���دي م���ن  ع��ل��ي��ه��ا. 

على  ان����زيل  نف�صك  م�صتقيم.  ب�صكل  و���ص��اق��ي��ك  ظ��ه��رك 
االأر�ض، وادفعي مرفقيك للخارج و�صّدي ع�صالت بطنك 
البداية  اإىل نقطة  ُع���ودي  االأر�����ض.  ذراع���اك  ت���وازي  حتى 
 وا�صتخدمي املوؤخرة لرفع �صاقك اليمنى فوق الكرة. �صعي 
�صاقك على الكرة وكرري الدفع، هذه املرة مع رفع الرجل 

الي�صرى .  كرري 12 مرة على كل جانب . 
  -3 الركلة : 

على  حافظي  االأر�����ض،  على  ورج��ل��ي��ك  ي��دي��ك  تثبيت  بعد 
اإج��ه��اد، ثم  ا�صتقامة ظ��ه��رك وراأ���ص��ك ورق��ب��ت��ك م��ن دون 
للخلف.  م�صتقيم  ب�صكل  ومّديها  �صاقك  الي�صرى  ارفعي 
بعدها، اثني ركبتك الي�صرى وارفعي �صاقك اليمنى ب�صكل 
عمودي بحيث يكون فخذك  موازياً لالأر�ض. حاويل رفع 
ثواٍن  لب�صع  انتظري  ا�صتطعت.  اإذا  الأعلى  االأي�صر  الفخذ 

ثم عودي اإىل و�صع البداية . 
كرري التمرين بواقع 5 مرات لكل جانب . 

  -4 االندفاع مع متديد الع�صلة ثالثية الروؤو�ض : 
قفي يف و�صع اندفاع خفيف، مع ثني كلتا ال�صاقني قلياًل. 
والقدم  االأر���ض  االأمامية مثبتة على  القدم  حافظي على 
اخللفية متوازنة  على اأ�صابع قدمك. اأم�صكي الدمبل بكلتا 
يديك. ارفعي الدمبل لالأعلى، مّدي يديك فوق الراأ�ض. 
خلف  الدمبل  راأ���ص��ك.  اخف�صي  خلف  قلياًل  بها  احتفظي 
اإب��ق��اء ال�صاعدين م��وازي��ني ل��الأر���ض، واجلزء  راأ���ص��ك، م��ع 
اخللفي من الذراعني متعامدين. يف نف�ض الوقت،  قومي 
 90 زاوي��ة  الركبتني  كلتا  ت�صكل  االندفاع، بحيث  بتعميق 

درجة . 

اإدوين يفوز بـ»الفهد الذهبي« 
ف���از امل���خ���رج االإن��دون��ي�����ص��ي اإدوي����ن 
الفهد  بجائزة  ال�صبت  االأول  اأم�ض 
الذهبي الأف�صل فيلم يف مهرجان 
�صوي�صرا  يف  ال�صينمائي  ل��وك��ارن��و 
ماين،  اإي����ز  "فنجن�ض  ع��م��ل��ه  ع���ن 
ي�صتعيد  كا�ض" ال��ذي  باي  اأذرز  اآل 
االآ�صيوية  احل��رك��ة  اأع��م��ال  اأ�صلوب 
الفيلم  وي��ر���ص��م  ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات.  يف 
�صورة فكاهية ل�صاب عنيف يقع يف 
حب امراأة بعد قتالها. وكان اإدوين 
الذي يعّرف عن نف�صه با�صمه االأول 
اإىل جاكرتا  ال�صهرة، عاد  دون  من 
ق��ب��ل ح��ف��ل ت��وزي��ع اجل���وائ���ز، لكّن 
فيديو  مقطع  ع��ر���ص��وا  املنظمني 
الذهبي  الفهد  اإن جائزة  فيه  قال 
ت�صكل "م�صدر �صعادة" وهي "دعم 

قوي وعن�صر حتفيز".
هذه  اإىل  ب���ح���اج���ة  "نحن  وق������ال 

الطاقة يف هذا الوقت ال�صعب".
ال�صينما  اأن  اإىل  اإدوي������ن  واأ�����ص����ار 
بداياتها،  يف  تزال  ال  االإندوني�صية 
القطاعات  معظم  م��ع  احل���ال  كما 

ال�صينمائية يف دول املنطقة.
مع  ب���االرت���ب���اط  "اأ�صعر  واأ����ص���اف 
باأكملها  اآ�صيا  �صرق  منطقة جنوب 
اإىل  نف�صها  ب��ال��روح  نتحلى  الأن��ن��ا 
عينها  امل�صكلة  ن��واج��ه  كما  م��ا  ح��د 
يف الوقت عينه، كما تعلمون لدينا 
وهناك".  هنا  عنف  ولدينا  رقابة 
قائال  االإندوني�صي  امل��خ��رج  وت��اب��ع 
لتطور  ج���دا  م��ت��ح��م�����ص��ون  "نحن 
ال�صينما لدينا". ويف ختام مهرجان 
لوكارنو بدورته الرابعة وال�صبعني، 
للمخرج  تكرميية  ج��ائ��زة  ُمنحت 
االإيطايل داريو اأرجنتو عن جممل 
م�صرته، مبا ي�صمل دوره الرئي�صي 
للمخرج  "فورتيك�ض"  ف��ي��ل��م  يف 
غا�صبار نوي حول زوجني م�صنني 

يعانيان مر�ض الزهامير.

غوغل يحتفل بذكرى ملحم بركات
"غوغل"   ال��ب��ح��ث  اح��ت��ف��ل حم���رك 
امللحن  مب����ول����د  االأح����������د   اأم�����������ض 
ملحم  ال�صهر  اللبناين  وامل��ط��رب 

بركات.
بركات على  وظهرت �صورة ملحم 
ال�صفحة الرئي�صية ملحرك البحث 
الفنان  مبولد  احتفاال  "غوغل"، 
ال��ل��ب��ن��اين، وال������ذي ي�������ص���ادف 15 

اأغ�صط�ض.
ولد بركات يف قرية كفر �صيما �صنة 
 ،2016 ع��ام  يف  وت���ويف   ،1942
74 ع���ام���ا، بعد  ن���اه���ز  ع���ن ع��م��ر 

�صراع مع املر�ض.
وبرزت موهبة بركات منذ �صغره، 
ملدر�صته،  ن�������ص���ي���دا  حّل������ن  ح���ي���ث 
العايل  باملعهد  ذل��ك  بعد  ليلتحق 
الغناء  در�����ض  ح��ي��ث  ل��ل��م��و���ص��ي��ق��ى، 

ال�صرقي والعزف على العود.
م�صرح  خ�صبة  ع��ل��ى  ب��رك��ات  وق���ف 
االأخ�����وي�����ن رح�����ب�����اين، وع���م���ل مع 
روميو  اللبناين  وامللحن  امل�صرحي 

حلود.

كل ما تريدين معرفته 
عن الريجيم الفرن�سي

ترتكز  للغاية.  �سحية  لكنها  �سريعة،  غذائية  حمية  هو  الفرن�سي  الريجيم 
على تناول الأغذية الغنية بالألياف والربوتني، كونها  حتارب ال�سهّية، مما 

يوؤدي بالتايل اإىل خف�ض الوزن . 
وي�سدد الريجيم الفرن�سي على �سرورة البتعاد عن تناول 

امل�سّبعة  والدهون  بالكربوهيدرات  الغنّية  امل��اأك��ولت 
وال�سكريات . 

كل ما تريدين معرفته عن الريجيم الفرن�سي يف املو�سوع 
الآتي، بح�سب اخت�سا�سية التغذية عبري اأبو رجيلي، من 

عيادةDiet of the Town   ، التي تقول بداية : 
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•• دبي- الفجر

التخ�ص�صي  اجل��ل��ي��ل��ة  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  اأع���ل���ن 
يف  وال��وح��ي��د  االأول  امل�صت�صفى  ل��الأط��ف��ال، 
االإمارات املتخ�ص�ض كلياً يف طب االأطفال 
واليافعني، عن اإطالق درا�صة حول انت�صار 
م��ر���ض ���ص��م��ور ال��ع�����ص��الت ال�����ص��وك��ي التي 
االأوىل من  لتكون  بالدولة  اإج��راوؤه��ا  �صتم 
نوعها يف املنطقة، من اأجل فهم هذا املر�ض 
ال��وراث��ي ال���ذي ُي��ع��د واح����داً م��ن االأ�صباب 
حتت  االأط��ف��ال  لوفاة  الرئي�صية  الوراثية 

العامني. 
انت�صار  اإىل  املتقدمة  ال��درا���ص��ة  وت��ت��ط��رق 
�صكل  على  وتنطلق  االإم�����ارات،  يف  امل��ر���ض 
ب��ق��ي��ادة م��رك��ز اجلينوم  ف��ح�����ض  ب��رن��ام��ج 
اجلليلة  مل�����ص��ت�����ص��ف��ى  ال����ت����اب����ع  امل����ت����ط����ور 
من  ع���ي���ادة  اأول  ل���الأط���ف���ال،  التخ�ص�صي 
نوعها لعلوم اجلينوم يف الدولة، بالتعاون 
بدبي  ال�صحة  وهيئة  ال�صحة  وزارة  م��ع 
التي  امل�صت�صفيات اخلا�صة  وجمموعة من 
جديد  م��ول��ود   6،500 م�صاركة  �صتدعم 
العامة  ال��والدة  م�صت�صفيات  من  ع�صرٍة  يف 
االإم����ارات، حيث جُت��رى لهم  واخلا�صة يف 
االإ�صابة ب�صمور  فحو�صات جينية لك�صف 
اجلينوم  مركز  �صمن  ال�صوكي  الع�صالت 

التابع مل�صت�صفى اجلليلة. 
الدكتور  ق��ال  املو�صوع،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
عبد اهلل اإبراهيم اخلياط، املدير التنفيذي 
لالأطفال:  التخ�ص�صي  اجلليلة  مل�صت�صفى 
التخ�ص�صي  اجلليلة  م�صت�صفى  "يحر�ض 
ال���دع���م الأجندة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ل���الأط���ف���ال 
االإمارات للعلوم املتقدمة 2031 الهادفة 
للتعامل مع التحديات ال�صحية. و�صت�صكل 
ه����ذه ال���درا����ص���ة ن��ق��ل��ًة ن��وع��ي��ًة ل���الإم���ارات 

اإجراوؤها على نطاٍق  يتم  درا�صة  اأول  الأنها 
الع�صالت  �صمور  انت�صار  جم��ال  يف  وا�صع 
الدرا�صة  وت�����ص��اه��م  ال���دول���ة.  يف  ال�����ص��وك��ي 
يف امل�����ص��ي ق���دم���اً ن��ح��و حت��ق��ي��ق ه��دف��ن��ا يف 
االرتقاء مبكانة م�صت�صفى اجلليلة بو�صفه 
الرائد  التخ�ص�صي  االأط��ف��ال  م�صت�صفى 

على م�صتوى املنطقة".
املعرفية  الهوة  ردم  اإىل  "نهدف  واأ���ص��اف: 
ح���ول م��ر���ض ���ص��م��ور ال��ع�����ص��الت ال�صوكي 
و�صت�صاعد  امل��ح��ل��ي��ة.  جم��ت��م��ع��ات��ن��ا  ل����دى 
توّقع  على  ال��ق��رار  �صّناع  ال��درا���ص��ة  نتائج 
ال��ت��ح��دي��ات امل��ق��ب��ل��ة وت��ط��وي��ر االإج������راءات 
اأكرث حتديداً،  وب�صكل  ملواجهتها.  املنا�صبة 
لتوجيه  الالزمة  البيانات  النتائج  �صتوّفر 
الوطنية  الفح�ض  ب��رام��ج  تاأ�صي�ض  جهود 
اخلا�صة بالك�صف املبكر عن مر�ض �صمور 
وتاأتي  منه.  والوقاية  ال�صوكي  الع�صالت 
القيادة  روؤي���ة  م��ع  ان�صجاماً  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
احل��ك��ي��م��ة ل���دول���ة االإم�������ارات ال��ت��ي تهدف 
الطراز يف  تاأ�صي�ض نظام �صحي عاملي  اإىل 
الدولة، ومتا�صياً مع جهود تطوير برنامج 

اجل��ي��ن��وم االإم���ارات���ي ال���ذي ُي��ع��ت��رب واح���داً 
بدرا�صة  املتخ�ص�صة  ال��ربام��ج  اأوائ����ل  م��ن 
اجلينوم العربي. كما تتزامن الدرا�صة مع 
اإطالق مركز ا�صتك�صاف اجلينوم التابع لنا 
ال�صحة  وم��وؤمت��ر  خ��الل معر�ض  م��وؤخ��راً 

العربي 2021.
وي��ج��ري ال��رتك��ي��ز ح��ال��ي��اً ع��ل��ى دم���ج علوم 
ال�صحية  الرعاية  اأنظمة  �صمن  اجلينوم 
واالع�����ت�����م�����اد ع���ل���ي���ه���ا ك�����������اأدوات حم���وري���ة 
وعالج  واإدارت����ه����ا  االأم����را�����ض  لت�صخي�ض 
التابع  اجل��ي��ن��وم  م��رك��ز  وي�صهم  امل��ر���ص��ى. 
لالأطفال  التخ�ص�صي  اجلليلة  مل�صت�صفى 
يف دع����م ج���ه���ود االإم���������ارات ال���رام���ي���ة اإىل 
حم��ارب��ة االأم���را����ض اجل��ي��ن��ي��ة م��ن خالل 
بناء قدرات الفح�ض والت�صخي�ض اجليني 

ال�صرورية".
وم����ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ال���دك���ت���ور اأح���م���د اأب���و 
ط���ي���ون، م��دي��ر خم��ت��رب ع��ل��م اجل��ي��ن��ات يف 
التخ�ص�صي لالأطفال:  م�صت�صفى اجلليلة 
احلاجة  تلبية  يف  اجلينوم  مركز  "يفيد 
الت�صخي�ض  ل��ق��درات  ال��ك��ب��رة  االإقليمية 
الطبية  واال�صت�صارات  املتقدمة  اجلينية 
اإىل  الو�صول  ت�صهيل  خالل  من  الوراثية 
ه���ذه اخل��دم��ات وت��ق��دمي��ه��ا ب�����ص��ورة اأكرث 
كفاءة من حيث التكلفة. وتتزايد احلاجة 
العامل،  الإج��راء االختبارات اجلينية حول 
ما ي�صاعد على جمع البيانات التي ت�صاهم 
يف حتقيق خطوات مهمة يف جمال التقدم 
وخطط  اأدوي��ة  وتقدمي  والبحثي،  الطبي 
عالجية اأكرث تخ�ص�صاً وفاعلية لالأطفال 

والبالغني على حد �صواء".
العو�صي،  حممد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  وب����دوره، 
م�صت�صفى  يف  للعمليات  التنفيذي  امل��دي��ر 
"اأتوجه  لالأطفال:  التخ�ص�صي  اجلليلة 

ولوزارة  ال��ك��رام  ل�صركائنا  ال�صكر  بجزيل 
ال�صحة ووقاية املجتمع االإماراتية وهيئة 
ال�صحة بدبي على دوره��م الكبر يف دعم 
اخلا�صة،  امل�صت�صفيات  قطاع  م��ع  تعاوننا 
بفر�صة  واأه��ال��ي��ه��م  االأط���ف���ال  ت��زوي��د  ويف 
للو�صول  الرائد  االإجن��از  هذا  يف  امل�صاركة 
�صمور  م���ر����ض  ح�����ول  اأف�������ص���ل  ف���ه���م  اإىل 
الع�صالت ال�صوكي، وبالتايل امل�صاعدة على 
اإنقاذ حياة املر�صى يف امل�صتقبل. كما ُيعترب 
هذا التعاون جت�صيداً عملياً لروؤية القيادة 
احلكيمة يف دولة االإمارات التي تهدف اإىل 
ويعك�ض  ال��ط��راز،  عاملي  �صحي  نظام  بناء 
اأه��م��ي��ة ال�����ص��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني العام 
خدمات  تطوير  م�صرة  �صمن  واخل��ا���ض 

الرعاية ال�صحية". 
"تفيد  اأبو طيون:  اأحمد  واأ�صاف الدكتور 
املبادرة يف دفع جهود مركز اجلينوم  هذه 
عن  ف��ع��و���ص��اً  اجل��ل��ي��ل��ة.  مل�صت�صفى  ال��ت��اب��ع 
اإجراء فحو�ض الت�صخي�ض بعد تفاقم حالة 
اإمكانية  حالياً  ندر�ض  امل�صابني،  االأطفال 
الوالدة  الفح�ض اجليني حلديثي  تطبيق 

كاأداة للك�صف املبّكر عن املر�ض، حتى قبل 
و���ص��ول��ه اإىل م��رح��ل��ة ظ��ه��ور االأع���را����ض. 
ويتيح الك�صف املبّكر اإمكانية التدخل املبكر 
اأف�صل. كما  نتائج �صريرية  اإىل  والو�صول 
�صنتمكن بف�صل هذه الدرا�صة من الو�صول 
معدل  لتحديد  ال�صرورية  البيانات  اإىل 
واأعداد  ال�صوكي  الع�صالت  �صمور  انت�صار 
النتائج  لنا  و�صتتيح  االإم���ارات.  حامليه يف 
وتعزيز  املر�ض  اأعباء  على  ال�صوء  ت�صيط 
الوعي ب�صاأنه ودعم اإطالق برامج الفح�ض 

الوطنية الفعالة من حيث التكلفة". 
وتزامن الك�صف عن الدرا�صة مع االحتفال 
الإط�����الق  االأوىل  ال�������ص���ن���وي���ة  ب����ال����ذك����رى 
اجلليلة  مل�صت�صفى  التابع  اجلينوم  مركز 
اأطلقه  وال�����ذي  ل���الأط���ف���ال،  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي 
را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
رئي�ض  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي- رعاه اهلل- عام 

 .2020
املا�صي  العام  خالل  اجلينوم  مركز  وق��ّدم 
جمموعًة من برامج الفح�ض واال�صت�صارات 
والبالغني  ل���الأط���ف���ال  اجل��ي��ن��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
االأطباء  ع��ن دع��م  ���ص��واء، ف�صاًل  على ح��د 
امل��ت��ع��ددة مثل خمترب  م��ن خ��الل مرافقه 
التجهيزات،  كاملة  وال��ع��ي��ادة  الت�صخي�ض 
اإىل جانب فريق من اخلرباء املُجازين يف 

االخت�صا�صات الطبية الدقيقة.
وي��ع��ت��م��د م���رك���ز اجل���ي���ن���وم احل����ائ����ز على 
االأمرا�ض،  لعلم  االأمريكية  الكلية  اعتماد 
وبرامج  اجلزيئية  التقنيات  اأح���دث  على 
املعلوماتية احليوية بهدف حتليل البيانات 
لدى  بها  املعمول  للمعاير  وفقاً  اجلينية 
الطبيعية  الوراثة  لعلم  االأمريكية  الكلية 

وعلم اجلينوم.

•• اأبوظبي-الفجر

املركز الوطني لالأر�صاد عن حتقيق  اأعلن 
نتائج واعدة خالل احلملة البحثية املن�صقة 
التي نفذها يف الواليات املتحدة االأمريكية 
من خالل برنامج االإم��ارات لبحوث علوم 
النانوية  املواد  فعالية  الختبار  اال�صتمطار 
امليدانية  االخ��ت��ب��ارات  واأظ��ه��رت  امل��ب��ت��ك��رة. 
امللقحة،  ال�صحب  القطرات يف  زي��ادة حجم 
االأم��ر ال��ذي ي�صجع على اإج��راء املزيد من 
للح�صول  ال���دوري���ة  الت�صغيلية  ال��ت��ج��ارب 
على حاالت كافية لالختبار االإح�صائي مبا 
وا�صعة لتعزيز هطول االأمطار  اآفاقاً  يفتح 

من خالل عمليات اال�صتمطار.  
اإج���راء االخ��ت��ب��ارات يف والي��ة تك�صا�ض  ومت 
االأم��ري��ك��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��وؤ���ص�����ص��ة غرب 
نظرا  وذل����ك  ال��ط��ق�����ض  لتح�صني  تك�صا�ض 
التجارب  ه��ذه  ملثل  ه��ن��اك  البيئة  مل��وائ��م��ة 
قد  التي  اجل��وي  والهباء  للملوثات  جتنباً 

توؤثر على نتائج التجربة. 
�صعادة  ق���ال  احل��م��ل��ة،  جن���اح  ع��ل��ى  وتعليقا 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل امل���ن���دو����ض، م��دي��ر عام 
االحتاد  رئي�ض  ل��الأر���ص��اد  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 

االآ�صيوي لالأر�صاد اجلوية: "اإن جناح هذه 
التي  املتميزة  اجل��ه��ود  ث��م��رة  ج��اء  احلملة 
ق��ام بها امل��رك��ز وال��ت��زام��ه ال��دائ��م بت�صخر 
ملواجهة  واالب��ت��ك��ار  وامل��ع��رف��ة  العلم  اأدوات 
حتديات اأمن املياه يف املناطق اجلافة و�صبه 
اجلافة كمنطقة اخلليج وال�صرق االأو�صط. 
االإم��ارات لبحوث علوم  وقد حقق برنامج 
اال�صتمطار منذ اإطالقه حتت رعاية �صمو 
نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة 
حت�صني  يف  ����ص���اه���م���ت  ن���وع���ي���ة  اإجن����������ازات 
موؤ�صرات الدولة يف جمال ا�صتدامة املوارد 

املائية." 
املزروعي، مديرة  ومن جهتها قالت علياء 
برنامج االإمارات لبحوث علوم اال�صتمطار: 
حملتنا  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  "توؤكد 
االإم����ارات  دول���ة  ال��ت��زام  االأخ����رة  البحثية 
يواجهها  التي  امللحة  التحديات  مبعاجلة 
العامل من خالل االبتكار والبحث العلمي، 
امل�صاركني  جميع  النتائج  ه��ذه  ت�صجع  كما 
امل�����ص��روع ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة جهودهم  يف ه���ذا 

املتميزة نحو حتقيق االأهداف املن�صودة."
بقيادة  بحثي  ف��ري��ق  ق��ام  االإط����ار،  ذات  ويف 

ت�صو، احلا�صل على منحة  لولني  الدكتور 
ال������دورة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ب��رن��ام��ج االإم������ارات 
ل��ب��ح��وث ع��ل��وم اال���ص��ت��م��ط��ار وال��ب��اح��ث يف 
للعلوم  ت�صي"  ان��غ  ت�صو  �صني  "هوا  معهد 
والتكنولوجي يف ال�صني، بن�صر مقال حول 
املختلفة  التلقيح  م���واد  ت��اأث��رات  حم��اك��اة 
دولة  يف  االأم���ط���ار  وه��ط��ول  ال�صحب  ع��ل��ى 
النانوية  امل���ادة  اأن  اإىل  وتو�صل  االإم����ارات، 
اأف�����ص��ل م��ق��ارن��ة بو�صائل  ت���اأث���رات  حت��ق��ق 
التلقيح االأخرى، خا�صة يف وجود التيارات 

الدرا�صة  اأ�صافت  كما  ال�صاعدة.  الهوائية 
نتائج  ال��ن��ان��وي��ة حت��ق��ق  امل����ادة  ه���ذه  اأن  اإىل 
الهوائية  ال��ك��ت��ل  ح��ال��ة  ح��ت��ى يف  اإي��ج��اب��ي��ة 
البحرية، حيث تكون مواد التلقيح االأخرى 

غر فعالة.
ومتثل احلملة جهداً م�صرتكاً بني العلماء 
احلا�صلني على منحة الربنامج لال�صتفادة 
املتاحة  وال���ق���درات  البحثية  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ن 
جمال  يف  جديدة  تقنيات  لتطوير  لديهم 
اال�صتمطار، حيث قامت الربوفي�صورة ليندا 
واحلا�صلة  خليفة  جامعة  يف  االأ�صتاذة  زو، 
على منحة برنامج االإمارات لبحوث علوم 
اال�صتمطار يف دورته االأوىل، بتطوير مواد 
النانو،  تقنية  با�صتخدام  ال�صحب  تلقيح 
الدكتور بول لو�صون، احلا�صل  فيما يقوم 
للربنامج  ال��ث��ان��ي��ة  ال�������دورة  م��ن��ح��ة  ع��ل��ى 
يف  "�صبيك"  ���ص��رك��ة  يف  العلمي  وال��ب��اح��ث 
الواليات املتحدة االأمريكية باختبار كفاءة 

هذه املواد. 
ويهدف م�صروع الربوفي�صورة ليندا زو اإىل 
يف  ال�صحب  تلقيح  تقنيات  فعالية  حت�صني 
زي��ادة هطول االأم��ط��ار من خ��الل هند�صة 
اخل�صائ�ض النانوية ملواد التلقيح لت�صريع 

وهي  امل����اء،  ب��خ��ار  تكثيف  عملية  واإط���ال���ة 
املطر.  ق��ط��رات  ت��ك��ون  يف  اأ�صا�صية  مرحلة 
يحتوي  مركب  تطوير  يف  امل�����ص��روع  وجن��ح 
على  واحل�صول  احلجم  نانوية  م��واد  على 
اأث���ب���ت كفاءته  اأن  ب��ع��د  ل���ه  اخ�����رتاع  ب�����راءة 
درا�صات  اأث��ن��اء  االأم��ط��ار  ه��ط��ول  تعزيز  يف 
تو�صل  كما  املخربية.  والتجارب  النمذجة 
امل�صروع اإىل التقنيات واالإجراءات الالزمة 
لتلبية  منا�صبة  بتكلفة  امل���واد  ه��ذه  الإن��ت��اج 
تلقيح  عمليات  الإج���راء  املطلوبة  الكميات 

ال�صحب.
وت�صمنت احلملة اإطالق 30 عبوة حتتوي 
قاعدة  اأ�صفل  املبتكرة  النانوية  امل��واد  على 
"لرجيت"  ط��ائ��رة  قامت  حيث  ال�صحب، 
مرت   300 ارتفاع  على  ال�صحب  باخرتاق 
مرات  خم�ض  ال�صحب  قاعدة  ف��وق  تقريًبا 

قبل التلقيح و�صت مرات بعده.
تتويجاً  االأخ��رة  البحثية  وج��اءت احلملة 
النمذجة  ودرا�����ص����ات  امل��خ��ربي��ة  ل��ل��ت��ج��ارب 
العددية التي اأجراها الربنامج على مدى 
واالختبارات  امل��ا���ص��ي��ة،  االأرب�����ع  ال�����ص��ن��وات 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة ال��ت��ي مت���ت يف اأج����واء 

اأبوظبي بدولة االإمارات العربية املتحدة.
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جهودها  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  تعزز 
االأن��واع من �صمنها  العديد من  يف حماية 
االأنواع  بع�صها  من  تعترب  التي  ال�صحايل 
املهددة باالنقرا�ض �صمن القائمة احلمراء 
ل���الحت���اد ال��ع��امل��ي ل�����ص��ون ال��ط��ب��ي��ع��ة عرب 
وذلك  املتخ�ص�صة  ال��ربام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د 
املمار�صات  واأف�����ص��ل  امل��ع��اي��ر  اأع��ل��ى  �صمن 

العاملية.
ال�صحايل  واإكثار  رعاية  يف  احلديقة  ب��داأت 
ق��ب��ل ث��الث��ني ع��ام��اً وك��ان��ت ال��ب��داي��ة بعدد 

ب��اأن��واع خمتلفة معظمها مهدد  و  حم��دود 
ب��االن��ق��را���ض، وت�����ص��م احل��دي��ق��ة ح��ال��ي��اً 8 
88 �صحلية  ال�����ص��ح��ايل وب��ع��دد  اأن����واع م��ن 
واأبو  وال�����ص��ب،  ال�����ص��ح��راوي،  ال���ورل  منها 
بري�ض عني ال�صفدع، وال�صحلية ال�صودانية 
اإىل  اإ�صافة  اخل�صراء  واالإج��وان��ا  املطلية، 

احلرباء املحجبة واحلرذون ال�صينائي.
وت���ع���ت���رب زي�������ارة م���ع���ر����ض ال�����زواح�����ف من 
ال��ت��ج��ارب امل��ح��ب��ب��ة ل���دى ال�����زوار مبختلف 
اإعادة  اإىل  احل��دي��ق��ة  ت�صعى  ل��ذا  اأع��م��اره��م 
ب���ن���اء ب��ي��ت ال����زواح����ف ال�����ذي ي��ع��ت��رب اأك���رب 
االأو���ص��ط على  ال�صرق  زواح���ف يف  حديقة  

م�صاحة 11.500 مرت مربع لكي تتمكن 
عر�صها  ط��رق  وتطوير  اأنواعها  زي��ادة  من 
برامج  يف  اأك���رب  ب�صكل  وامل�صاهمة  ل��ل��زوار 
حملياً  باالنقرا�ض  امل��ه��ددة  االأن���واع  �صون 

وعاملياً.
احلفاظ  يف  م��ه��م��اً  دوراً  احل��دي��ق��ة  وت��ل��ع��ب 
اأن�����واع خمتلفة م��ن احل��ي��وان��ات مبا  ع��ل��ى 
ف��ي��ه��ا ال����زواح����ف، وت��ل��ت��زم ب��ح��م��اي��ت��ه��ا من 
خ����الل ال��ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة احل���ف���اظ على 
بيئاتها الطبيعية عرب العديد من اخلطط 
كما  عليها،  تعمل  التي  واال�صرتاتيجيات 
اأن��ه��ا ت��رع��ى ب��رام��ج م��ه��م��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

االأنواع يف العامل بالتعاون مع العديد من 
اجلهات املعنية بذلك، مركزة ب�صكل خا�ض 
ع��ل��ى احل��ي��اة ال���ربي���ة، وه���ي اأي�����ص��اً جتري 

اأبحاثاً حول احلفاظ على االأنواع وتكاثرها 
وانت�صارها، ف�صاًل عن اإعادة اإطالق االأنواع 

املهددة باالنقرا�ض يف مواطنها االأ�صلية.
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ب��رع��اي��ة و ح�����ص��ور ال�����ص��ي��خ م�����ص��ل��م ب���ن حم 
بن  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العامري 
اأق��ام��ت جمموعة بن حم حفل تكرمي  ح��م، 
اأظ���ه���روا تفانياً  مل��وظ��ف��ي امل��ج��م��وع��ة ال��ذي��ن 
واإخال�صاً كبرين يف العمل خالل الظروف 
اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي م���ر ب��ه��ا ال���ع���امل ب�صبب 

جائحة كورونا .
اأق��ي��م احل��ف��ل يف ق��اع��ة م��رك��ز ���ص��امل ب��ن حم 
ال��ث��ق��ايف ب��ح�����ص��ور ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور حممد 
م�صلم  بن  �صامل  وال�صيخ  حم  بن  م�صلم  بن 
ب��ن ح��م وال�صيخ ع��ب��داهلل ب��ن م�صلم ب��ن حم 
وال�صيخ �صعيد بن حممد بن حم و العاملني 

يف املجموعة .
يف  ال��ع��ام��ل��ني  ب��ج��ه��ود  م�صلم  ال�صيخ  واأ����ص���اد 
جمل�ض  �صكر  ع��ن  معربا  ح��م  ب��ن  جمموعة 
يف  ال������دوؤوب  وع��ط��ائ��ه��م  جل��ه��وده��م  االإدارة 
واجباتهم  ت���اأدي���ة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل، وح��ر���ص��ه��م 
ب��ك��ل اإت���ق���ان واإخ����ال�����ض، مب���ا ي��ن��ع��ك�����ض على 
ال�����ص��ي��خ م�صلم:  م�����ص��رة امل��ج��م��وع��ة . وق���ال 
بقيمة  الإمياننا  ترجمة  ياأتي  التكرمي  ه��ذا 
املوظف الذي يظل دوماً هو االأ�صا�ض واالأهم 

يف تطوير اخلدمات، وح�صن االأداء واالإبداع 
تداعيات  جت���اوز  ا�صتطعنا  ول��ق��د  وال��ت��م��ي��ز، 
ال��دوؤوب الذي  جائحة كورونا ب�صبب العمل 
اأظهروا  ال���ذي���ن  ال��ع��ام��ل��ني  ب���ه ج��م��ي��ع  ق����ام 
االآليات  و�صع  يف  واجتهدوا  كبراً  اإخال�صاً 

�صر  ح�صن  ل�صمان  خالقة  طرقاً  وابتكروا 
ال��ع��م��ل وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ج����ودة االإن���ت���اج يف 
م�صلم:  ال�صيخ  واأ���ص��اف   . القطاعات  جميع 
يحتم  ب��ه  من��ر  ال���ذي  امل�صتجد  ال��ظ��رف  اأن 
اأن يتكاتف ويتعاون حتى متر  على اجلميع 

ه���ذه االأزم�����ة ب�����ص��الم، وق���د اأع��ط��ت قيادتنا 
الر�صيدة النموذج واملثل يف هذا املجال، حيث 
االأزمة،  واح��ت��واء  مواجهة  يف  �صباقة  كانت 
واأ���ص��ب��ح��ت ت��ق��رتب م��ن م��رح��ل��ة التح�صني 
���ص��د اجل��ائ��ح��ة، وه���ي م�صتمرة يف  ال��ك��ام��ل 

هذا النهج من اأجل اأن يبقى اأف��راد املجتمع 
يف تعاٍف، باإذن اهلل، وختم بن حم: ال �صبيل 
مبكانة  االرت��ق��اَء  الأنَّ  نتميز،  اأن  اإال  اأمامنا 
املجموعة اأمانة، لهذا يجب اأن نتخذ التميز 

هدفاً ومنهجاً وممار�صة .

اإجراء الدرا�سة يف  مركز اجلينوم بامل�ست�سفى

م�ست�سفى اجلليلة التخ�س�سي لالأطفال يجري الأول مرة يف دولة االإمارات درا�سة حول مر�ض �سمور الع�سالت ال�سوكي

النتائج تعك�ض التزام دولة الإمارات مبعاجلة التحديات امللحة يف جمال الأمن املائي من خالل البحث والتطوير والبتكار 

املركز الوطني لالأر�ساد يعلن عن حتقيق نتائج واعدة يف اختبار كفاءة مواد التلقيح اجلديدة الذي مت يف الواليات املتحدة االأمريكية

رعاية واإكثار ال�سحايل بداأ قبل ثالثني عامًا

 حديقة احليوانات بالعني تعزز جهودها يف حماية ال�سحايل من االنقرا�ض 

بعد حتقيق اأداء قوي خالل جائحة كورونا

م�سلم بن حم يكرم موظفي جمموعة بن حم

جمموعة املعارف حت�سل على االعتماد الذهبي من 
معهد التعليم واالأداء للعام الثالث على التوايل
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ح�صلت جمموعة املعارف، الذراع اخلا�ض بالتدريب والتطوير واال�صت�صارة 
الذهبي" يف  "االعتماد  على  التوايل  على  الثالث  للعام  اأبوظبي،  جلامعة 
نظراً  وذل��ك  واالأداء"،  التعليم  "معهد  ت�صنيف  وف��ق  والتطوير  التعلم 
تقدمي  يف  عملياتها  وتعزيز  اجل���ودة  معاير  باأعلى  املجموعة  ل��الل��ت��زام 

خدمات التعلم والتطوير والتدريب لعمالئها. 
التعليم  جم���االت  يف  عاملياً  رائ���دة  موؤ�ص�صة  واالأداء،  التعليم  معهد  وي��ع��د 
والتطوير يف مكان العمل، حيث يركز املعهد ب�صكل اأ�صا�صي على تنمية كل 

املوؤ�ص�صي  واالأداء  الفردي  االأداء  من 
على حد �صواء. ومت تقييم جمموعة 
موؤ�صرات  ثمانية  خ��الل  من  امل��ع��ارف 
والت�صويق،  املبيعات  هي  رئي�صية  اأداء 
املقدمة  القيمة  املوؤ�ص�صية،  ال��ن��زاه��ة 
اخلدمة،  ت��ق��دمي  اإم��ك��ان��ات  للعميل، 
طريق  خارطة  واالأداء،  اجل��ودة  اإدارة 
العاملني،  تطوير  اخل��دم��ة،  تطوير 

وا�صتمرارية االأعمال.
اأحمد  الدكتور  قال  ال�صدد،  ويف هذا 
والع�صو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ب����در، 
"نعتز  امل���ع���ارف:  مل��ج��م��وع��ة  امل��وؤ���ص�����ض 

بح�صول جمموعة املعارف على هذا الت�صنيف املرموق من معهد التعليم 
عاملياً.  والتعليم  التطوير  جهود  تقدير  على  دوم��اً  يحر�ض  ال��ذي  واالأداء 
فمن بني مئات املوؤ�ص�صات امل�صاركة مع خمتلف اأنحاء العامل وللعامل الثالث 
للحلول  عاملي  بتقدير  يحظوا  اأن  املجموعة  فريق  ا�صتطاع  ال��ت��وايل،  على 
ومتميزة  ملمو�صة  نتائج  عنها  اأث��م��ر  وال��ت��ي  املقدمة  املبتكرة  واخل��دم��ات 
للعمالء."  واأ�صاف د. اأحمد بدر: "تلتزم جمموعة املعارف دوماً بتقدمي 
اأعلى م�صتويات اجلودة موا�صلة حت�صني خدمات التعلم والتطوير والتدريب 
املقدمة لعمالئها، وحتديث اأهدافها وقيمها وا�صرتاتيجيتها لتحقيق قيمة 
وامل��ه��ارات على م�صتوى  املعرفة  واإث��راء قطاع  الطويل  امل��دى  م�صافة على 
معهد  يف  ل��الإي��رادات  التنفيذي  الرئي�ض  ديفي�ض،  كيلي  وقالت  العامل."  
التعليم واالأداء: "ي�صعدنا منح جمموعة املعارف االعتماد الذهبي املرموق 
ت�صمن جودة  التوايل، حيث  على  الثالث  للعام  واالأداء  التعليم  من معهد 
التي تقدمها املجموعة حتقيق العمالء  التعلم والتطوير  ونطاق خدمات 
وملمو�صة  منافع حقيقية  واإ�صافة  اإليها  التي يطمحون  التغير  الأه��داف 
ملوؤ�ص�صاتهم. ا�صتطاعت املجموعة حتقيق ذلك من خالل العمل مع العمالء 
تعلم  ب��رام��ج  وتنفيذ  وت�صميم  احلقيقية  واحتياجاتهم  ق�صاياهم  لفهم 
وتطوير مرنة تنا�صبهم، الإحداث التغير املطلوب ب�صكل م�صتدام. ومتتد 
وفق  امل�صتقبلية  التغير  متطلبات  تلبية  ل�صمان  املجموعة  مع  �صراكتنا 
اإىل جنب  امل�صتوى ذاته من اجلودة والتفاين، ونحن �صعداء بالعمل جنباً 

مع جمموعة املعارف يف املنطقة".
تعمل على توفر احللول  رائدة  اإقليمية  املعارف موؤ�ص�صة  وتعد جمموعة 
لتح�صني االأداء، حيث متلك خربات وا�صعة يف جماالت دعم وتعزيز القدرات 
وتقدم  واخل���ا����ض.  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ل��ل��ق��وة  والتقنية  املهنية 
جمموعة املعارف حمفظة متنوعة من اخلدمات التي تدعم االحتياجات 
املختلفة لعمالئها من االأفراد، وذلك من خالل حلول التدريب والتطوير 
وتتميز  واال�صتعانة بخربات خارجية.  �صة  املتخ�صّ وامل�صاريع  واال�صت�صارات 
املجموعة بحر�صها على املرونة للتكيف مع خمتلف متطلبات بيئة االأعمال 
التدري�صية  الهيئة  ومتتلك  اأفريقيا.  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف 
وفريق العمل وامل�صت�صارون العاملون يف املجموعة جتربة اإقليمية ممتدة، 
وخربة وا�صعة يف املجال التعليمي، حيث توفر املجموعة اأف�صل احللول وفق 
اأبرز املعاير العاملية م�صتفيدة يف ذلك من �صراكتها مع نخبة خمتارة من 
 400 على  يزيد  ما  جانب  اإىل  العاملية،  واال�صت�صارات  التعليم  موؤ�ص�صات 

�صة. �صريك عاملي من اأ�صحاب اخلربات املتخ�صّ

م�ست�سفى مورفيلدز دبي للعيون ي�سلط ال�سوء 
على دور  التخطيط الكهربائي الب�سرية

•• دبي-  الفجر

والتثقيف  التوعية  للعيون  دبي  مورفيلدز  مل�صت�صفى  امل�صتمرة  االأولويات  من 
التخطيط  امل�صت�صفى  اأ���ص��اف  ف��ق��د  ب��ال��ع��ي��ون.  ال��ع��ن��اي��ة  جم���ال  يف  امل��ن��ا���ص��ب��ني 
الكهربائي اإىل خط خدماته املتنامي، وذلك متا�صًيا مع تقدمي اأحدث التقنيات 
�صورة  اإ�صقاط  يتم  م��ا،  �صيء  اإىل  ننظر  عندما  الت�صخي�صية.  والتكنولوجيا 
للج�صم على ال�صبكية يف اجلزء اخللفي من اأعيننا. وتغر �صبكية العني هذه 
الع�صب  عرب  تنتقل  والتي  �صغرة،  كهربائية  اإ�صارات  اإىل  الب�صرية  ال�صورة 
التخطيط  وتقي�ض  "بالروؤية".  اإدراك  يحدث  حيث  ال��دم��اغ،  اإىل  الب�صري 
ملا  ووفقا  وال��دم��اغ.  العني  ت�صّكلها  التي  ال�صغرة  االإ���ص��ارات  ه��ذه  الكهربائي 
ذكره خرباء يف م�صت�صفى مورفيلدز دبي للعيون ، فاإن علم الفيزياء التخطيط 
ويدعم  املرئية،  للمعلومات  الب�صري  النظام  معاجلة  كيفية  يقّيم  الكهربائي 
ت�صخي�ض امل�صكلة الب�صرية. كما اأنه ي�صاعد يف ر�صد تطور اأي ا�صطراب ب�صري 
اإ�صارات كهربائية �صغرة  اأي عالج. وجترى االختبارات بوا�صطة  اأو تاأثرات 
من العني يتم ت�صجيلها ا�صتجابة ل�صوء يوم�ض اأو منط على �صا�صة احلا�صوب. 
الراأ�ض  �صطح  على  تو�صع  ال�صقة  اأدوات  طريق  عن  االإ���ص��ارات  ه��ذه  وُت�صجل 
وبالقرب من العني ، ال حتتاج هذه الفحو�صات اإىل اأي تدّخل جراحي ، ولكن 

تتطلب مو�صالت �صغرة يتم و�صعها حول العينني وكذلك حول الراأ�ض.
ويقدم م�صت�صفى مورفيلدز دبي للعيون خدمات خمتلفة يف جمال التخطيط 
الكهربائي اجلهد الب�صري املحّر�ض )VEP(  ت�صجيل ن�صاط الدماغ؛ حيث 
�صا�صة  على  متحرك  واأب��ي�����ض  اأ���ص��ود  من��ط  اإىل  ينظر  اأن  املري�ض  م��ن  يطلب 
خدمة  وه��ن��اك  الثانية.  يف  مرتني  يوم�ض  �صوف  ال��ذي  وال�صوء  التلفزيون 
اأخرى هي خمطط كهربية ال�صبكية  )ERG(، وهي ت�صجيل ن�صاط �صبكية 
العني، وتت�صمن النظر اإىل �صوء يوم�ض ب�صرعات وم�صتويات �صطوع خمتلفة. 
وتخطيط كهربية ال�صبكية النمطي )PERG( والذي ي�صجل ن�صاط البقعة 
املركزية؛ حيث يطلب من املري�ض اأن ينظر اإىل منط اأ�صود واأبي�ض متحرك 
على ال�صا�صة. وتخطيط كهربية ال�صبكية متعدد البوؤر )mfERG(  يهدف  
اإىل  فح�ض  مناطق  معينة اأو نقاط بوؤرية  داخل ال�صبكية، ويطلب من املري�ض 
العني  كهربية  وتخطيط  ال�صا�صة.  على  �صدا�صي متحرك  اإىل منط  ينظر  اأن 
)EOG( الذي يقي�ض على وجه التحديد وظيفة طبقة الظهارة ال�صباغية 
الطبيعي  االأداء  وت��دع��م  تغذي  فهي  االأه��م��ي��ة؛  بالغة  طبقة  وه��ي   ، ال�صبكية 
لل�صبكية. وُيجرى االختبار يف الظالم اأو يف ال�صوء، وقد يتم ا�صتخدام قطرات 

عة. العني املو�صِّ
الت�صخي�ض  نظم  اأح��دث  اإ�صافة  للعيون  دب��ي  مورفيلدز  م�صت�صفى  ويوا�صل 

لتزويد املر�صى باأعلى م�صتويات خدمات العناية بالعيون.
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اأ�سبح ال�سيام املتقطع نهجا �سائعا لفقدان الوزن، ومثل العديد من الأنظمة الغذائية املتاحة، فاإن 
البحث عن فوائد ال�سيام املتقطع وم�ساره ما يزال م�ستمرا.

لكن الدرا�سات الأولية، على كل من الب�سر واحليوانات، تظهر وعدا بالعديد من الفوائد التي 
 AltaMed تتجاوز جمرد فقدان الوزن.وتقول الدكتورة فريونيكا كونرتيرا�ض من مركز
Health Services: "تتوا�سل الأبحاث، وحتى الآن ثبت اأن ال�سيام املتقطع يقلل 
الدم  و�سغط  اجللوكوز  يف  حت�سن  اإىل  ويوؤدي  الإن�سولني،  ح�سا�سية  ويح�سن  اللتهاب 

والكولي�سرتول الذي ميكن اأن مينع تطور الأمرا�ض املزمنة".
يجب  التي  اجلانبية  والآث��ار  املخاطر  واأي�سا  املتقطع،  لل�سيام  فوائد  �سبع  يلي  ما  ويف 

مراعاتها قبل البدء يف اتباع هذا النظام الغذائي.

اللتهابية الآلم  من  يقلل  قد   .1
اأن  يعني  فهذا  �صيام،  حالة  يف  ج�صمك  يكون  عندما 
ما  ال��ف��راغ،  م��ن  قريبة  لديك  اجللوكوز  احتياطيات 
قد ي�صاعد يف تقليل االلتهاب املوؤمل، كما يقول اأندرو 
وانغ، اأ�صتاذ علم االأحياء املناعي يف كلية الطب بجامعة 

ييل.
الوقت،  من  وممتدة  طويلة  لفرتات  ت�صوم  وعندما 
ينتهي االأمر بج�صمك با�صتخدام كل اجللوكوز، امل�صدر 
ا�صتمراريتك،  على  يحافظ  ال��ذي  للوقود  الرئي�صي 
يحرق  ح��ي��ث  ال��ك��ي��ت��وزي��ة،  ت�صمى  عملية  يف  وي��دخ��ل 
من  بدال  والطاقة،  الوقود  على  للح�صول  الكيتونات 

ذلك.
والفكرة من هذا هي اأن ج�صمك ينتج التهابا اأقل عند 
حرق الكيتونات مقارنة باجللوكوز، وهو ما قد يف�صر 
الغذائية  االأنظمة  اأن  الدرا�صات  بع�ض  اكت�صاف  �صبب 

التي تعزز الكيتوزية تخفف اأي�صا من اآالم االلتهاب.

اخلرف مينع  قد   .2
عندما نتقدم يف العمر، تكون اأع�صاوؤنا عر�صة اللتهاب 

مزمن ي�صمى "االلتهاب"، كما يقول وانغ.

وميكن اأن ي�صاهم االلتهاب املزمن يف التدهور املعريف 
واخلرف املحتمل ب�صبب تراكم الرت�صبات يف الدماغ. 
ويقول وانغ اإن ال�صيام قد ي�صاعد يف مواجهة ذلك عن 

طريق تقليل االلتهاب.
اإىل  اأج��ري��ت على احل��ي��وان��ات  ال��ت��ي  االأب��ح��اث  وت�صر 

يبطئ  اأن  مي���ك���ن  ال�������ص���ي���ام  اأن 
م�����ن ت�����ط�����ور م���ر����ض 

األزهامير.

الدم يف  ال�سكر  م�ستويات  ينظم  قد   .3
رمبا ي�صاعد ال�صيام املتقطع اأي�صا يف تنظيم م�صتويات 
ال�صكر يف الدم، وهو اأمر مهم للحماية من االأمرا�ض 
ال�صكري  املرتبطة بعدم حتمل اجللوكوز مثل مر�ض 

من النوع الثاين.
وي��ح��دث ع���دم حت��م��ل اجل��ل��وك��وز ع��ن��دم��ا ال ي�صتطيع 
ج�صمك التحكم يف كمية ال�صكر يف الدم، ما قد يوؤدي 

اإىل ارتفاع م�صتويات ال�صكر يف الدم ب�صكل خطر.
ويقول وانغ اإن ن�صبة ال�صكر يف الدم تزداد عند تناول 
عندما  طبيعي  ب�صكل  تنخف�ض  ف��ه��ي  ل���ذا  ال��ط��ع��ام، 

ت�صوم.
اأجريت  �صغرة  درا�صة  اأن  يف  ال�صبب  هذا  يف�صر  وقد 
االإ�صابة  خلطر  املعر�صني  الرجال  على   2019 عام 
ال�صيام  اأن  الثاين وجدت  النوع  ال�صكري من  مبر�ض 

املتقطع �صاعد يف حت�صني حتمل اجللوكوز.

القلب �سحة  يح�سن  اأن  ميكن   .4
يف حني اأن االأبحاث حول هذا املو�صوع حمدودة، يقول 
وانغ اإنه من املعقول افرتا�ض اأن ال�صيام املتقطع يعزز 
�صحة القلب عن طريق تقليل االلتهاب واحلماية من 
مر�ض ال�صكري، وكالهما من عوامل اخلطر للنوبات 

القلبية وال�صكتات الدماغية.
 2012 ع����������ام  ������ص�����غ�����رة  درا����������ص���������ة  واخ���������ت���������ربت 

م�����������ن م���������ص����ل����م����ني ل������دي������ه������م ت������اري������خ 
وكانوا  ال��ق��ل��ب،  اأم��را���ض 

ي�صومون يف رم�صان. 
وب�������ع�������د ان�����ت�����ه�����اء 

االإ�صابة  درج��ة خطر  كان هناك حت�صن يف  �صيامهم، 
باأمرا�ض القلب التاجية ملدة 10 �صنوات وانخفا�ض يف 
عوامل اخلطر القلبية االأخرى مثل الدهون و�صغط 

الدم االنقبا�صي والوزن.

الدم �سغط  يخف�ض  قد   .5
وجدت درا�صة �صغرة اأجريت عام 2018 اأن الرجال 
والذين �صاموا  ال�صكري  يعانون من مقدمات  الذين 
لديهم  انخف�ض  اأ�صابيع،   5 مل��دة  يوميا  �صاعة   18
االنقبا�صي  ال����دم  ���ص��غ��ط  يف  ن��ق��اط   10 ي���ق���ارب  م���ا 

واالنب�صاطي.

اخللية اإ�سالح  ي�سهل  اأن  ميكن   .6
ي�صلح  فاإنه  يتلف،  اأو  �صموما  ج�صمك  يواجه  عندما 
الذاتي.  االل��ت��ه��ام  ت�صمى  عملية  خ���الل  م��ن  خ��الي��اه 

واأثناء عملية االلتهام الذاتي، 
تقوم خالياك بتفكيك االأجزاء التالفة واإعادة تدوير 

تلك املواد اإىل مواد جديدة و�صحية.
ويف حني اأن االأبحاث الب�صرية يف هذا املجال حمدودة، 
الذاتي  االلتهام  يعزز  املتقطع  ال�صيام  اأن  ثبت  فقد 
مماثلة  حمتملة  ال�صتجابة  واعد  وهذا  احليوانات  يف 

لدى الب�صر.

ال�سرطان من  الوقاية  يف  ي�ساعد  قد   .7
قد ي�صاعد وجود االلتهام الذاتي ال�صحي واملثايل 

يف قمع منو الورم،
يف ح��ني اأن االل��ت��ه��ام ال���ذات���ي غ��ر امل��ن��ظ��م قد 

لورقة طبية  وفقا  ال�صرطان،  ي�صاهم يف تطور 
ن�صرت عام 2018.

العلماء  اأن  مفاجئا  يكون  اأن  ينبغي  ال  ول��ذل��ك، 
ي�صاعد  ق��د  املتقطع  ال�صيام  ك��ان  اإذا  م��ا  يدر�صون 
اإب��ط��اء تقدمه عند  اأو  ال�����ص��رط��ان  ال��وق��اي��ة م��ن  يف 
مكافحة  عالجات  مع  جنب  اإىل  جنبا  ا�صتخدامه 

ال�صرطان مثل العالج الكيميائي.

الآثار اجلانبية واملخاطر
املتقطع  ال�صيام  يعد  ع���ام،  ب�صكل 
اآمنا اإذا كنت ب�صحة جيدة ن�صبيا، 
وه�����ذا الأن�����ك م���ا زل����ت حت�صل 
على جميع العنا�صر الغذائية 
احلرارية  وال�صعرات 
يحتاجها  ال���ت���ي 
ج�����������ص�����م�����ك. 
وم�����ع ذل����ك، 
ف����������ق����������د مت 
ال�صيام  ربط 
امل������ت������ق������ط������ع 
ب����������ف����������ق����������دان 

يجب  ذلك،  اإىل  وباالإ�صافة  الع�صالت. 
على بع�ض االأ�صخا�ض امل�صي بحذر 

بال�صيام  االأم����ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا 
املتقطع الأن لديهم احتياجات 

غذائية اأكرث دقة.
الطبيب  ا���ص��ت�����ص��ارة  وي��ج��ب 
قبل البدء يف هذا النوع من 
احلمية خا�صة اإذا كنت من 

الفئات التالية:
- حتت �صن 18

- حامل
- الر�صاعة الطبيعية

ا�صطرابات  م����ن  ع���ان���ي���ت   -
االأكل يف املا�صي

- عمرك اأكرب من 65 عاما
النوع  م��ن  ال�صكري  م��ر���ض  ل��دي��ك   -

الثاين

يقلل من الآلم اللتهابية ومينع اخلرف

�سبع فوائد �سحية لل�سيام املتقطع واالآثار اجلانبية التي يجب مراعاتها 

ت�صبب  قد  القهوة  اأن  اإىل  مفاجئة  درا�صة  خل�صت 
لك التوتر، لكنها ميكن اأن تقلل من خطر االإ�صابة 

ب�"عدم انتظام �صربات القلب".
جيونغ  اإي��ون  احليوي  املهند�ض  الدرا�صة  واأج���رى 
فران�صي�صكو  �صان  يف  كاليفورنيا  جامعة  من  كيم 

وزمالوؤه.
هذه  "يف  البحثية:  ورق��ت��ه��م  يف  ال��ب��اح��ث��ون  وك��ت��ب 

ارتبطت  املرتقبة،  اجلماعية  الدرا�صة 
الكميات املتزايدة من تناول 

اعتيادي  ب�صكل  ال��ق��ه��وة 
بانخفا�ض خطر عدم 

�صربات  ان����ت����ظ����ام 
القلب''.

اأن  واأ�صافوا 
ه�������ذا 

االأذيني  ل��ل��رج��ف��ان  بالن�صبة  خ��ا���ص��ة  احل����ال،  ه��و 
وت�صرع القلب فوق البطيني، مع عدم وجود دليل 
ا�صتقالب  يف  وراث��ي��ا  امل��ح��ددة  االختالفات  اأن  على 

الكافيني، اأدت اإىل تعديل هذه االرتباطات.
وق�����ام ال���دك���ت���ور ك��ي��م وزم��������الوؤه يف 

درا�صتهم بتحليل البيانات 
والوراثة  ال�صحية 

م�صاركا   386258 ل�  القهوة  ا�صتهالك  وع��ادات 
على مدار حوايل 5 �صنوات.

احليوي  البنك  قبل  من  الدرا�صة  بيانات  وُجمعت 
يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، وه���ي ق��اع��دة ب��ي��ان��ات وا�صعة 
حتتوي  ال��ن��ط��اق 

على معلومات وراثية و�صحية مف�صلة عن ن�صف 
مليون م�صارك.

م�صاركا   16979 اأن  تبني  املتابعة،  وخالل فرتة 
تعر�صوا لتطوير عدم انتظام �صربات القلب.

اخل�صائ�ض  مثل   - املربكة  العوامل  �صبط  وبعد 
منط  وع��ادات  املر�صية  وال��ظ��روف  الدميوغرافية 
اإ���ص��ايف من  اأن ك��ل فنجان  احل��ي��اة - وج��د الفريق 
ان��ت��ظ��ام �صربات  ع���دم  ال��ق��ه��وة يقلل خم��اط��ر 

القلب بن�صبة 3%.
وك�������ص���ف���ت ال���ت���ح���ل���ي���الت االإ�����ص����اف����ي����ة عن 
انخفا�صات مماثلة ذات داللة اإح�صائية يف 
وت�صرع  االأذيني  الرجفان  من  كل  خماطر 

القلب فوق البطيني، 
على وجه التحديد.

الدرا�صة،  م���ن  االأخ�����ر  اجل����زء  ويف 
ن��ظ��ر ال���ف���ري���ق مل��ع��رف��ة م���ا اإذا 
ك�����ان�����ت ����ص���ب���ع���ة م���ت���غ���رات 
معروف  خمتلفة  جينية 
اأنها توؤثر على ا�صتقالب 
ال������ك������اف������ي������ني، غ�����رت 
العالقة بني ا�صتهالك 
وخ���ط���ر عدم  ال���ق���ه���وة 
القلب  ���ص��رب��ات  ان��ت��ظ��ام 
اأن��ه لي�ض  اإىل  - وخل�صت 
النتائج  تاأثر.وُن�صرت  اأي  لها 
 JAMA الكاملة للدرا�صة يف جملة

.Internal Medicine

درا�سة مفاجئة .. �سرب القهوة ميكن اأن يقلل من خطر �سحي مقلق!
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العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 852
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / حممد �صيف عبد اهلل حممد املزروعي - اجلن�صية االمارات 
يرغب يف البيع و التنازل عن كامل ح�صته البالغة )100 %( وذلك لل�صيد/ طارق م�صطفى 
علي حممد ابو �صتيته ، اجلن�صية م�صر ، وذلك يف املوؤ�ص�صة الفردية )االبت�صام لتجارة ال�صجاد 
بحكومة  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�صادرة   )721636( برقم  املرخ�صة  واملفرو�صات( 
ال�صارقة. تعديالت اأخرى: ت�م تغيي�ر اال�ص�م التج�اري للموؤ�ص�ص�ة م�ن )االبت�ص�ام لتج�ارة ال�ص�جاد 
الق�انوين  ال�ص�ك�ل  تغيي�ر  ت�م  م(.  م  ذ  واملفرو�صات  ال�صجاد  لتجارة  )االبت�صام  اإىل  واملفرو�صات( 

للموؤ�ص�ص�ة م�ن موؤ�ص�ص�ة فردي�ة ال�ي �ص�ركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م. 
2013 يف  وعمالبن�ض امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحت��ادي رقم )4( ل�صنة  
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل- ال�سارقة 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 851
اجلن�صية:   - ال��رم��ال  حممد  ع��ب��داهلل  حممد  ال�صيد/   : ب���اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اإىل  وذل��ك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  االإم���ارات 
ال�صيد/ �صاهد اهلل ابو الها�صم - اجلن�صية:بنغالدي�ض. يف الرخ�صة امل�صماه )بقالة ركن 
التوفر( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )778760(. 
اإىل )وكيل  القانوين للرخ�صة من )موؤ�ص�صة فردية(  ال�صكل  اأخ��رى: تغير  تعديالت 
امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحت��ادي رقم )4(  خدمات(وعمالبن�ض 
ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف 
يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه 
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
انذار عديل بالن�سر

رقم )6546/1/2021(
املنذر : كال�ض ورلد وايد للتجارة العامه. �ض.ذ.م.م.

�صد / املنذر اليها : القارئ للتجارة العامة - �ض ذ م م  
)العنوان جمهولة( )االإقامة حمل جمهولة(

�صيغة االإعالن بالن�صر 
حيث اأنه بتاريخ 2021/2/1 مت حترير االإنذار العديل للمنذر اإليه برقم حمرر 
)( الإخطارها ب�صداد مبلغ وقدره)400،000( درهم ، وجاءت اإفادة اإعالن االإنذار 
باأن مل ي�صتدل على العنوان ، حيث مت تقدمي طلب اإعالنها ثالث مرات وكل مرة 
يتعذر االعالن وحيث اأنه قد مت التحري عن عنوان املنذر اإليه من وزارة االقت�صاد 

وقد تبني ان العنوان غر وا�صح.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة عرب اخلليج ملقاوالت االملنيوم والزجاج ذ م 
م زياد حممد ح�سني ال�سيخ ال�سيخ   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002997/ 
اإىل املحكوم عليه : �صركة عرب اخلليج ملقاوالت االملنيوم والزجاج ذ م م 

العنوان - ال�صارقة ال�صناعية رقم 17 �صارع املليحة / S �صربه رقم 10 ملك �صلطان ذياب �صقر األ نهيان - الهاتف 
املتحرك 0558197070/0565967689 �ض ب : 37037 

زياد حممد ح�صني ال�صيخ ال�صيخ   - العنوان : عجمان 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ ال�صركة العربية للمنتوجات االملنيوم - ذ م م  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 183219  
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - فدا حممد عبدالهادي ال�سعافني   
مدين     SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002439/ 

اإىل املحكوم عليه :  فدا حممد عبدالهادي ال�صعافني 
العنوان : عجمان - منطقة احلرة 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ ايهاب عبداملعطي عادل مراد ، اجلن�صية : االإمارات العربية املتحدة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 12434 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005235 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : املدعي عليه االول : يعقوب علي حممد حدي�ض  
جمهول حمل االإقامة : موؤ�ص�صة اال�صالحية والعقابية بال�صارقة ال�صجن املركزي 

اعالن ن�صر باللغة العربية واالجنليزية
الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 83.000 درهم 

الزام املدعي عليه بدفع الر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة �صمول احلكم بالنفاذ املعجل.  
ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/8/22 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 10( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/8/10   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001033/ 
اأمان حممد  اإىل املحكوم عليه : منظر البحرة للو�صاطة العقارية موؤ�ص�صة فردية ملالكها ومديرها 

عمر قري�صي  حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ ادباكات عبدالرحمن نذير احمد ، اجلن�صية : هندي �صميم نزير اأحمد مهني ، اجلن�صية هندي، 

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا  ومبا 

ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 181195.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6747(

املنذر: خالد عبيد ال�صيخ املن�صوري الدارة املن�صات �ض.ذ.م.م
املنذراليه : اورا انتريرز �ض.ذ.م.م - عنوانه: دبي - القوز ال�صناعية الرابعة - �صكن 

عمال غرفة رقم)280( رقم االر�ض : 369-643
�صكن  مبنى   280 رقم  للعقار )غرفة  التام  االخ��الء  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
عمال عبيد ال�صيخ -( و�صداد قيمة االيجار امل�صتحقة ، باال�صافة اىل فاتورة الكهرباء 
�صي�صطر  اال  و  االن���ذار  ه��ذا  ن�صر  تاريخ  �صهر من  اأق�صاها  م��دة  ذل��ك كله يف  و  امل��اء  و 
املنذر التخاذ االج��راءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة 
املخت�صة  ال�صلطات  اىل  اللجوء  ذل��ك  يف  مبا  املياه  و  الكهرباء  م�صاريف  و  االيجارية 
م�صاريف  و  ر���ص��وم  بكافة  اليه  امل��ن��ذر  حتميل  و  حقوقه  حلفظ  الق�صائية  اجل��ه��ات  و 

التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6748(

املنذر : عدنان �صليم فوهرا
املنذراليه : تي ام ال دا ميديا لوجن مطعم وكافيه

بناية   209 رق��م  للعقار)�صقة  ال��ت��ام  االخ���الء  ب�صرورة  ينذراملنذراملنذراليه 
N-09( و�صداد قيمة االيجار امل�صتحقة ، باال�صافة اىل فاتورة الكهرباء و املاء 
و ذل��ك كله يف م��دة اق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر ه��ذا االن��ذار و اال �صي�صطر 
املنذر التخاذ االج��راءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل 
القيمة االيجارية و م�صاريف الكهرباء و املياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�صلطات 
املخت�صة و اجلهات الق�صائية حلفظ حقوقه و حتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم و 

م�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6770(

املنذر / عمار عرفان عبد الرزاق الطائي - عراقي اجلن�صية
املنذر اليه / حمد نعمه �صعيدي - ايراين اجلن�صية - )جمهول حمل االقامة(

بينهما  املحرر   2019/3/12 امل��وؤرخ يف  املركبة  بيع  باعتبار عقد  اليه  املنذر  ينذر  املنذر   / املو�صوع 
مف�صوخاً من تلقاء نف�صه لعدم وفاء املنذر اليه بالتزامه بنقل ملكية املركبة مو�صوع العقد نظيفة من 
جميع ما يثقلها ال�صم املنذر خالل املدة الزمنية املتفق عليها بالعقد وال�صتحالة تنفيذ عقد البيع يف 
الواقع لتوقف انتقال ملكية املركبة الي �صخ�ض على �صدور احكام نهائية من الق�صاء فا�صلة يف ثبوت 
ملكيتها وقرارات من النيابة العامة يف نزاعات لي�ض املنذر طرف فيها وال ميلك فيها دفعاً اودفاعاً ورد 
ما قب�صه من املنذر اليه من كامل ثمن ال�صيارة وقيمته مبلغ 455،000 درهم والفائدة القانونية 
امل�صتحقة عنه خالل مدة خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار واال �صيكون املنذر م�صطرا للجوء 
للق�صاء بدعوى ف�صخ العقد ق�صائياً واعادة املتعاقدين اىل احلال التي كانا عليها قبل حترير العقد 

مع الزام املنذر اليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/6796(
املنذر : حممد ابراهيم �صكر - لبناين اجلن�صية

املنذر اإليه : حممد حممود طراد - لبناين اجلن�صية
املو�صوع : االنذار العديل رقم حمرر 2021/1/137265 

ينذر املنذر/املنذر اإليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )٥٠٠٠٠( درهم - )خم�صون 
الف درهم اماراتي الغر( خالل مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ن�صر هذا 
االإخطار، واإال �صي�صطر املخطر التخاذ كافة االإجراءات القانونية التي حتفظ 
املنذر  الق�صائية مع حتميل  الدعوى  اإقامة  و  االأداء  اأمر  وا�صت�صدار  له حقه، 

اإليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
املو�سوع - اإعالن بالن�سر

الدعوى رقم 245/2021 جتاري كلي اأم القيوين 
حمكمة اأم القيوين االحتادية االبتدائية

املرفوعة من : اق�صي عبداهلل عبداهلل م�صعود
�صد: 1- موري�ض اجننرجن وورك�ض م.م.ح

د�صيلفا د�صيلفا  موري�صي   -2
االحتادية  القيوين  اأم  حمكمة  ق���ررت  حيث   ، م.م.ح  وورك�����ض  اجن��ن��رجن  موري�ض   / عليها  امل��دع��ى  اىل 
االبتدائية ندبنا خبرا حا�صبيا يف الدعوى املذكورة اأعاله ، واملرفوعة من اق�صي عبداهلل عبداهلل م�صعود 
اأ�صعد عبا�ض  الذي �صيعقد مبقر مكتب اخلبر/  اإجتماع اخلربة  ، لذا يقت�صي ح�صوركم  واآخر  �صدكم 
التابعة  تاور  اأ�صبيكت  بناية  التجاري  ، منطقة اخلليج  دبي  باإمارة  الكائن  قانونيون  و�صركاه حما�صبون 
لالبراج التنفيذية مدخل )ب( الدور الرابع مكتب رقم )405( يوم الثالثاء املوافق 17/08/2021 
اأعمالها  تبا�صر اخل��ربة  ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور ف�صوف  ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحا  يف متام 

مبثابة احل�صور. م�صطحبني معكم ن�صختني من كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبر. 

اخلبري املنتدب
اأ�سعد زهري عبا�ض

اإجتماع خربة 

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
تكليف اعالن بالن�سر باللغتني العربية واالجنليزية 

حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية 
يف الدعوى رقم 2282/2021 جتارى جزئي 

املدعي : بنك اأبوظبي التجاري
املدعى عليهم  : 1- خطوة بخطوة لتجارة قطع غيار ال�صيارات �ض.ذ.م.م

ندوبا جلوريا   -3  ، ندوبا  انتوين   -2
دب��ي االبتدائية يف  ع��دال��ة حمكمة  وامل��ع��ني م��ن قبل  ال��ه��ادي  ه��ادي ح�صن  يعلن اخل��ب��ر/ عقيل حممد 
التجاري،  اأبوظبي  بنك  املدعي/  من  واملقامة  جزئي،  م�صارف  جت��اري   2282/2021 رقم  الدعوى 
وتنفيذا للمهمة فاإن ال�صادة/ خطوة بخطوة لتجارة قطع غيار ال�صيارات �ض.ذ.م.م وال�صيد/ انتوين ندوبا 
وال�صيد، جلوريا ندوبا مدعوون حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية اأو بوا�صطة وكيل معتمد واملقرر عقده 
تطبيق  عرب  ظهراً  والن�صف  الثانية   02:30 ال�صاعة  متام  يف   2021/08/23 املوافق  االثنني  يوم 
املرين عن بعد لذا نرجو منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اأعاله، واإر�صال  ZOOM لالت�صال 

جميع االأوراق وامل�صتندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا
للتوا�صل 04-2954833

  اخلبري امل�سريف 
الدكتور / عقيل حممد هادي ح�سن الهادي

اإجتماع خربة 

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 857
ليكن معلوما بان ال�صيد / ابراهيم عبداهلل علي ال علي - اجلن�صية : االإمارات - يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% يف الرخ�صة امل�صماة )كافتريا اجلنوب( 
ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية رقم )27516( اىل 
 : اخرى  تعديالت  االإمارات.   : - اجلن�صية  احمد احلمادي  ال�صيد/ عبداحلميد حممد 

اليوجد.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�صار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 856

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�ص�يدة : م�ري�م ا�ص�ماعيل عب�دالرحيم دوراب�ي الزرع�وين - اجلن�صية: 
ال�ص�يد:  اإل�ى  البالغ�ة )100%( وذل�ك  البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��ص�تها  االإم�ارات، ترغ�ب ف�ي 
اح�ل�ى  )كافي�ه  امل�ص�م�اه  الرخ�ص�ة  ف�ي  االإم�ارات،  اجلن�صية:   - الزرع�وين  عل�ي  حمم�د  عل�ي  خ�ال�د 
ن�ك�ه�ه( تاأ�ص�ص�ت ب�اأم�ارة ال�ص�ارقة مبوج�ب رخ�ص�ة رق�م )770928( ال�ص�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة 

االقت�ص�ادية بال�صارقة.
تعديالت اخرى:

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 855

اجلن�صية:   - علي  اآل  املطوع  عبداهلل  �صامل  جمعه  ال�صيد/   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
االإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�صيد/

الرخ�صة  يف  االإمارات.  اجلن�صية:   – الكوخردى  حممد  عبدالعزيز  عبدالواحد  عي�صى 
امل�صماه )�صوء الفجر ل�صقط املجاري( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة 

برخ�صة رقم .)741913( 
تعديالت اأخرى: اليوجد 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6613(

امل�ن�ذر : بنك اأبوظبي التجاري 
املنذر اإليه : روزبية بوياراد )اأملاين اجلن�صية( - )جمهول حمل االإقامة (

اخلا�صة  التعاقدية  العالقة  الإنهاء  الإنذاره  اإليه  املنذر  اإىل  االنذار  هذا  املنذر  ير�صل 
وت�صفية   )10149220M011001( رقم  باحل�صاب  اخلا�صة  القر�ض  باتفاقية 
احل�صاب اخلا�ض بكم وت�صوية اأي مديونية خا�صة بكم وغلق احل�صاب اخلا�ض بكم لدى 
البنك املنذر خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإر�صال االنذار اإليكم وحال امتناعكم خالل هذه 
املهلة فاإن املنذر يحق له اتخاذ كافة االإجراءات القانونية قبلكم واتخاذ كافة االإجراءات 
التحفظية، حفاظا على حقوق املنذر، مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى. مع حتميلكم 

ما ينتج عن ذلك من ر�صوم وم�صاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
 اإعالن بالن�سر

رقم )2021/6771(
املخطر/ معت�صم على ال�صغر ثابت علي _ ميني اجلن�صية

عنوانه / دبي _ ديرة _ منطقة القرهود _ بناية اجلمعية التعاونية لالإ�صكان والتعمر دبي _ جوار 
حمكمة االأحوال ال�صخ�صية دبي _ هاتف 042981222 - 0508848660 
املخطر اإليه / وليد �صادق احمد قايد الطيار -  ميني اجلن�صية - جمهول العنوان

باأ�صتالمه  اإقرار مديونية يقر فيه  اإليه للمخطر  2021/7/4 وقع املخطر  فاأننا نخطركم باالتي: بتاريخ 
ملبلغ 440.000 )اأربعمائة واأربعون الف درهم( وثق لدى كاتب العدل بدبي حتت رقم )١٤٣٦٢٨/١/٢٠٢١( 
التزم فيه ب�صداد املبلغ عند الطلب. طالب املخطر املخطر اإليه ب�صداد املبلغ اأال اأنه ظل مياطل وي�صوف وامتنع 

عن �صداد املبلغ دون وجه حق وال �صند من القانون. 
درهم( خالل  الف  واأربعني  )اأربعمائة   440،000 وقدره  مبلغ  ب�صداد  ويكلفكم،  ينذركم  املخطر  فاأن  لذلك 
مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم هذا االأخطار واال �صي�صطر اإىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية 
بحقكم مبا يحفظ له حقه مبا فيها اأقامه الدعاوي الق�صائية مع حتميلكم كافة الر�صوم وم�صاريف التقا�صي 

واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
 اإعالن بالن�سر

رقم )2021/6772(
املخطرة/ �صتو ملواد البناء �ض ذم م

املخطر اليها /فلورا بورينج ملقاوالت احلفر �ض ذم م
فاننا نخطركم باالتي : 1/ بتاريخ 2018/8/6 تقدمتم بطلب �صراء حملى للمخطره لتوريد لكم ب�صاعة 
 عبارة عن انارات خارجية للم�صروع اخلا�ض بكم معهد االمارات للطران مببلغ اجمال 495،899،09 درهم

2/ قامت املخطره بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٩ بت�صليمكم الدفعه الثانية من الب�صاعة مببلغ وقدره 119،347،20 
درهم مبوجب الفاتورة ال�صريبية رقم 2019/00023

وقدره  مببلغ  الب�صاعة  من  الثالثة  الدفعه  بت�صليمكم   2019/5/1 بتاريخ  املخطره  قامت  كما   /3
درهم مبوجب الفاتورة ال�صريبية رقم  2019/00030   90،272،99

املخطره ب�صرورة �صداد مبلغ الفاتورتني اعاله مببلغ اجمايل وقدره 209،620،19  تخطركم  بذلك   /4
درهم املرت�صد بذمتكم ذلك خالل )5( ايام من تاريخ تبيليغكم بهذا االخطار باالعالن بال�صحف اليومية واال 
�صوف ت�صطر املخطره باللجوء اىل الق�صاء للمطالبة بهذا املبلغ املرت�صد بذمتكم مع حتميكم كافة امل�صروفات 

والنفقات واالتعاب االخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
انذار عديل بالن�سر
رقم )6743/2021(

املنذر / ا�ض بي كيه للعقارات
املنذر اليه : تيكنو �صتايل للديكور

فان املنذر ينبه على املنذر اليه باالتي
امل�صتحق مبلغ 28110 درهم للفرته من 2021/4/16  وحتى 2021/8/1 وما  �صداد   )1
ي�صتجد من ايجار من تاريخ 2021/8/2 حتى تاريخ ال�صداد وذلك خالل 30 يوما من ا�صتالمه 

هذا االنذار. 
امل�صتاجره يف حالة عدم دفع االيجار وت�صليم العني للمنذر خاليه من ال�صواغل  العني  اخالء   )2

مع �صداد فواتر الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه.
و بخالف ذلك �صي�صطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر   )3

اليه جربا ب�صداد املبلغ املطالب به والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع االخالء التام.
مع حفظ كافة احلقوق االأخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�صابقه واحلاليه وامل�صتقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 854
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / وقا�ض علي ا�صغر علي ،اجلن�صية : باك�صتان يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ �صهباز احمد ا�صغر علي -اجلن�صية: 
ال�صارقة  باأم�ارة  تاأ�ص�صت  واالر�صيات(  التك�صية  ملقاوالت  علي  )وقا�ض  امل�صماه  بالرخ�صة  باك�صتان 

مبوجب رخ�صة رقم )747290( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقه.
اىل )  واالر�صيات(  التك�صية  ملقاوالت  التجاري من )وقا�ض علي  اال�صم  تغير  اخرى:   تعديالت 

�صم�ض النا�صرية ملقاوالت التك�صية واالر�صيات(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 853

ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�صيد : حمم�د �ص�لي�م ب�ن عبدال�صبور - اجلن�صية: بنغالدي�ض، يرغ�ب 
ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�صته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�صيد: حمم�د ن�ج�م ال�ح�ق - 
اجلن�صية: بنغالدي�ض، ف�ي الرخ�ص�ة امل�ص�م�اه )�ص�وبر مارك�ت ن�ور الفل�ك( تاأ�ص�ص�ت ب�اأم�ارة ال�ص�ارقة 

بال�صارقة.  االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  مبوج�ب رخ�صة رقم )602908( 
تعديالت اآخرى:

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0000843 يف  الدعوى رقم

املحكوم عليه خ�صر احمد حم�صية - 9224111
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/04/14 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح حممد طارق حممد ا�صماعيل بالتايل:
ن�ض احلكم

يوؤدي للمدعي مبلغ�ا مقداره  باأن  املدعى عليه  باإلزام   / املحكمة / مبثابة احل�صوري  قررت 
150000 درهم )مانة وخم�صون األف درهم( وباإلزامه بفائدة بواقع 5% �صنويا من تاريخ 
رفع الدعوي احلا�صل يف 25/1/2021 وحتى متام ال�صداد ب�صرط اأال جتاوز اأ�صل الدين 
اأتعاب املحاماة.  حكما قابال  واألزمته بامل�صاريف ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل  املق�صى به 

لال�صتئناف خالل املدة القانونية  اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
 الق�سية التنفيذية رقم 669 ل�سنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا(
اإىل املنفذ �صده / حممد ماجد احمد خليل العزي  

ل�صالح املنفذ له / بنك االإ�صتثمار - �ض م ح  
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يوم اخلمي�ض 

املوافق 2021/8/23، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�صاف العقار على النحو التايل : 
العقار قطعة رقم )0115( مبنطقة عجمان ال�صناعية )1( باإمارة عجمان  ب�صعر ا�صا�صي مقداره )14،000،000.00( 
درهم، )اربعة ع�صر مليونا درهم(، وذلك ويف االيام التالية اإن اقت�صى احلال وذلك على املوقع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات 

http: www.emiratesauction.ae :
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب باالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�صراء او اال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم باعرتا�صه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ض 

االأقل. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

حليمه اأحمد احلو�سني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0009097
ومدير(  )�صريك  ب�صفته  الدين  �صعد  ح�صني  م�صطفى  حممد  ال�صيد/  وميثلها  ذ،م،م  احلديدية  االدوات  لتجارة  ال�صامل   : املخط�ر 
رقم  قيادة  رخ�صة  ويحمل   - م�صر   : اجلن�صية   - خنيزي  ال�صيد  عبداحلليم  حممد  ال�صيد/  عنه  وكياًل  اأعاله  املذكورة  الرخ�صة  يف 
بتاريخ   )SH20190915D28576( بالرقم  ال�صارقة  يف  العدل  الكاتب  ال�صيد  لدى  م�صدقة  وكالة  مبوجب   )432550(

)2019/09/15(،  العنوان : ال�صارقة – ال�صناعية 7 – خلف ال�صفر مول، - هاتف رقم : 0543899096
املخطر اإليه االأول: احتاد ال�صبع لالن�صاءات ذ.م.م

املخطر اإليه الثاين: �صيف عبداهلل احمد الغرير – اإماراتي اجلن�صية، 
العنوان : ال�صارقة – القا�صمية الند – برج اللوؤلوؤة - الدور الثاين - �صقة 207

0558885438  / هاتف رقم: 0555111118 
مو�صوع االإخطار: اإخطار عديل بالوفاء بقيمة )71،700( درهم

الوق�ائ�ع : حيث ان املخطر ا�صتلم من املخطر اإليه �صيك مقابل معامالت جتارية فيما بينهم با�صتالم املخطر اإليه ب�صاعة من املخطر، 
وقام املخطر بتحرير ال�صيك وعند تقدمي ال�صيك للبنك اعيد بدون ر�صيد وعدم كفايته وعند مراجعته ماطل يف ال�صداد وقام املخطر 

باالت�صال على املخطر اإليه مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى وبيانات ال�صيك كاالآتي:
ال�صارقة  م�صرف  على  امل�صحوب   )2021/03/05( اال�صتحقاق  وتاري�خ  درهم   )71،700( بق�ي�م�ة   )009828( رقم  �صيك   -1
االإ�صالمي. لذلك ، ان املخطر يخطر املخطر اإليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�صتحق للمخطر وذلك يف موعد اأق�صاه )5( 
امل�صتحق له مع  باملبلغ  القانونية للمطالبة  اتخاذ كافة االجراءات  تاريخ تبلغكم هذا االإخطار واال �صوف ي�صطر املخطر اىل  ايام من 
الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق، لذلك ، فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�صريان كافة 

االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2861/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية التجارية االأوىل رقم 11  

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 744،180.04 درهم )�صبعمائة واربعة واربعون 
الف ومائة وثمانون درهما و 4 فل�صا( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد. 

املدعى : ام ايه ا�ض ات�ض ملقاوالت ت�صييد االن�صاءات املعدنية - �ض ذ م م  
عنوانه : االإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - اخلليج التجاري - باي �صكوير - مبنى رقم 6  - الطابق االأول مكتب 

رقم )101( رقم مكاين 2667586607  - وميثله : نا�صر يو�صف علي نا�صر اخلمي�ض  
املطلوب اإعالنه : رامكي انفرو اجنينرز ميدل اي�صت منطقة حرة  ذ م م - �صفته : مدعى عليه 

م��ب��ل��غ وقدره  للمدعية  ت����وؤدي  ب���ان  امل��دع��ي عليها  ال����زام  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى  عليك���  اأق����ام  ق��د   : االإع�����الن  م��و���ص��وع 
744،180.04 درهم )�صبعمائة واربعة واربعون الف ومائة وثمانون درهما و 4 فل�صا( والفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد. وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2021/8/22 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�صي  قاعة 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
يف الدعوى رقم 3695/2021/60 اأمر اأداء  

املنظورة يف : اأومر االأداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )35،175 درهم( )خم�صة وثالثون ومائة وخم�صة 
والر�صوم   2020/2/23 يف  احلا�صل  الفاتورة  ا�صتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  الفائدة  مع  دره��م(  و�صبعون 
اإم��ارة دب��ي - ند  ن��ادر خ��ان للنقليات - �ض ذ م م  - عنوانه : االإم���ارات -  وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  املدعى : 
الثالث - رقم مكاين  313 - الطابق  ب��الزا - �صقة  اأي تي  ال�صيليكون - مبنى  ح�صة - دبي - �صارع ند ح�صة - واح��ة 

املطلوب اإعالنه : انفنيتى نوبل لالن�صاءات - �ض ذ م م - �صفته : مدعى عليه    .3852679379
بانفاذ   : اأوال   2021/6/6 بتاريخ  االإبتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�صت�صدار  : طلب  االإع��الن  مو�صوع 
العقد التجاري املربم بني املدعية واملدعي عليها : ثانيا : بالزام املدعي عليهما بان توؤدي اىل املدعية مبلغ 35،175 
درهم )خم�صة وثالثون الف ومائة وخم�صة و�صبعون درهم( وبالفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا من تاريخ املطالبة 

الق�صائية وحتى متام ال�صداد ، مع الزامها بالر�صوم وامل�صاريف ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   
ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.

رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
يف الدعوى رقم 3586/2021/60 اأمر اأداء  

املنظورة يف : اأوامر االأداء وانفاذ العقود التجارية رقم  203 
)�صتمائة  درهم  وق��دره )664،325(  للطالبة مبلغ  ي��وؤدوا  بان  بالت�صامن  املطلوب �صدهم  ال��زام   : الدعوى  مو�صوع 
واربعة و�صتون الف ثالثمائة وخم�صة وع�صرون درهم( قيمة املديونية املرت�صدة يف ذمتهم ل�صالح الطالبه مع �صمول 
الربق   : املدعى  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  �صدهم  املطلوب  ال��زام  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  االأم��ر 
ل�صناعات االأ�صمنت. عنوانه : االإمارات - اإمارة ابوظبي - �صارع املرور - مع�صكر اآل نهيان- بناية م�صوي املن�صوري - طابق 
1- هارمان جيت �صينغ  اإعالنهما :  1301 - وميثله : عبداهلل حممد ر�صول علي الهرمودي - املطلوب  )13( �صقة 
كمال �صينغ ، 2- �صركة ادمز للمقاوالت - �ض ذ م م - �صفتهما : مدعى عليهما مو�صوع االإعالن : طلب ا�صت�صدار اأمر 
اأداء فقد قررت حمكمة دبي االإبتدائية بتاريخ 2021/6/1 بالزام املدعي عليهما بالت�صامن يف ما بينهما بان يوؤديا 
للمدعية مبلغا 664،325 درهم )�صتمائة واربعة و�صتون الف ثالثمائة وخم�صة وع�صرون درهم( والفوائد القانونية 
بواقع 5% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك وحتى ال�صداد التام  والزامهما بالر�صوم وامل�صروفات وخم�صمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.

رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - حمكمة االإ�ستئناف املدنية االإحتادية 
)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2021 /0000790 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : امل�صتقبل لل�صرافة - �ض ذ م م  
جمهول حمل االإقامة : اإمارة عجمان / النخيل / �صارع ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي / بناية 
عبداهلل اأمني ال�صرفاء / الطابق االأر�صي / بجوار بنك االإمارات دبي الوطني / �صندوق بريد 

)775 عجمان( / الهاتف : 06/7444277  الفاك�ض : 06/7444077  
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/8/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان حمكمة 
1( �صخ�صيا او بوا�صطة  االإ�صتئناف املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى - االإ�صتئناف 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/8/11 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : �سركة �سجاد ح�سني التجارية - ذ م م  
دي��رة - �صكة اخليل-  12 ملك �صلطان خليفة �صلطان احلبتور -  العنوان : حمل رقم 
القيد  رق��م   204354  : الرخ�صة  رق��م   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل 
بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   41615  : ال��ت��ج��اري  بال�صجل 
باأنه قد مت التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/6/16 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/6/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
املعني ابي حما�سب قانوين العنوان : مكتب رقم 306 -03 ملك عبداجلليل يو�صف 

عبدالكرمي دروي�ض - ديرة - القرهود - هاتف : 4252890-04  فاك�ض :   
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ابي حما�سب قانوين
العنوان : مكتب رقم 306 -03 ملك عبداجلليل يو�صف عبدالكرمي دروي�ض - 
ديرة - القرهود - هاتف : 4252890-04  فاك�ض :        مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
�سركة �سجاد ح�سني التجارية - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
 2021/6/16 2021/6/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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اعالن بالن�سر 

 1904/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر  

 تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/١-  اليت ان�صورن�ض بروكرز - �ض ذ م م - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة االمارات للتاأمني 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)٩٢٠١١.٤٤( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن حكم بالن�سر        
59/2019/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه ١- عبداهلل دروي�ض علي عبداهلل اخلاجة  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : موارد للتمويل
وميثله : علي �صلطان �صامل الكندي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٩/٦/١٢  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/موارد 
موارد  )�صركة  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  اخلاجة(  عبداهلل  علي  دروي�ض  )عبداهلل  عليه  املدعي  بالزام  للتمويل 
للتمويل( مبلغ )٦٩.٥77.٩٦( درهم ت�صعة و�صتني الف وخم�صمائة و�صبعة و�صبعني درهم وت�صة وت�صعني فل�ض 
، والفائدة ٩% اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف:٢٠١٨/١٢/٢7 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليه 
بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   

اعالن بالن�سر        
 4152/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

والر�صوم  دره���م   )٢٥٥٠٠٠( مبلغ  ب�صداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  االم���ر  ب��ا���ص��دار  ال��دع��وى:امل��ط��ال��ب��ة  مو�صوع 
وامل�صاريف

طالب االعالن:حممد عطيه الهادي ابراهيم الدقاق 
املطلوب اعالنه: احمد ح�صن حممد علي حممود - �صفته مدعي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - الق�صي�ض الثانية - دبي - �صقة مكتب ٢٠١ - ملك نا�صر را�صد لوتاه 
يوؤدي للمدعي مبلغ )٢٥٥٠٠٠(  بان  املدعي عليه  بالزام  بتاريخ:٢٠٢١/٦/٢٣  قررت حمكمة دبي االبتدائية 
تاريخ  بواقع ٥% من  القانونية  والفائدة  دره��م(  الف  وق��دره )مائتني وخم�صة وخم�صني  دره��م فقط مبلغ 
ا�صتحقاق كل �صيك وبح�صب قيمته والزامه الر�صوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ولكم احلق 
يف التظلم من االمر او ا�صتئنافه بح�صب االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة ٦٦ من الالئحة التنظيمية 

لقانون االجراءات املدنية خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ تبلغكم بالقرار. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي
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اعالن بالن�سر        
 4463/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهما : ١- مطعم بكنك ٢- يوجي ماداثيل �صاجد

  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :اأ�صرف بوثياداث كونهايل حاجي

وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان 
طلب ا�صت�صدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:٢٠٢١/7/١٦ بالزام 
والفائدة  دره��م  ال��ف  ثالثمائة  مبلغ  للمدعية  بالت�صامن  ي��وؤدي��ا  ب��ان  عليهما  املدعي 
القانونية بواقع ٥% من تاريخ اال�صتحقاق احلا�صل يف:٢٠١٦/١١/٥ وحتى متام ال�صداد 

وبالزامهما بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن. 

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�سر        

 1627/2021/11 مدين جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

للمالحة  انرتنا�صيونال  النور  �صيف   -٢ �صينغ  بهاجان  �صينغ  كولديب   -١  : عليهم  املدعي  اإىل 
���ض.م.ب.م - فرع دبي  ال�صعودية  العربية  التاأمني  ���ض.ذ.م.م ٣- �صركة  ال��ربي  وال�صحن والنقل 

٤- نور �صتار خلدمات ال�صحن �ض.ذ.م.م  - جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :االحتاد الوطني - �صركة ال�صمان العامة لل�صرق االدنى 

فيما  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )١٩٨.٨٩٦( درهم مائة وثمانية وت�صعون الفا وثمامنائة و�صتة 
وت�صعون درهما - والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ 
املوافق ٢٠٢١/٨/١7  الثالثاء  ،  وح��ددت لها جل�صة يوم  التام  ال�صداد  الق�صائية وحتى  املطالبة 
ال�صاعة ٩ �صباحا لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6631(

املن�ذرة / املوؤجر : مركز جمرا
املنذر اإليه / امل�صتاأجر : هالة اإيهاب جابر توفيق قنديل - م�صرية اجلن�صية

ال�صركة املنذرة / املوؤجر تنذركم ب�صرورة املبادرة ايل �صداد مبلغ وقدر االيجارية مبلغ وقدره 37،671،23 درهم 
)�صبعة وثالثون األف و�صتمائة وواحد و�صبعون درهماً وثالثة وع�صرون فل�صاً فقط( والذي ميثل املبادرة اىل �صداد 
وواحد  و�صتمائة  األف  وثالثون  )�صبعة  درهم   37،671،23 وقدره  مبلغ  ذمتكم  امل�صتحقة يف  االيجارية  القيمة 
و�صبعون درهماً وثالثة وع�صرون فل�صاً فقط( وهو ما ميثل بدالت االإيجار املرت�صدة يف من تاريخ 2020/4/5 و 
حتى تاريخ 2020/7/23 وذلك خالل مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ الن�صر واإال �صن�صطر اإىل اإتخاذ كافة 
الق�صائية  النفقات  املبلغ مع حتميلك قيمة  ب�صداد  املنذرة والزامك  الكفيلة بحماية حقوق  القانونية  االإجراءات 
والفوائد املرتتبة على هذا االأمر. يف حال تخلفكم عن ال�صداد خالل الفرتة املذكورة، فاإننا �صن�صطر التخاذ كافة 
االإجراءات القانونية يف حقكم والتي ت�صمل انهاء العقد واخالءكم من العني املوؤجرة و الزامكم بالقيمة االيجارية 
و الغرامات التاأخرية وكافة الفواتر ور�صوم اخلدمات و ال�صيانة وكافة الفواتر املتعلقة باملاء والكهرباء وذلك 
ومطالبتكم  االيجار  بعقد  اخاللكم  نتيجة  خ�صائر  من  املوؤجر  يلحق  ما  اىل  اإ�صافة  الفعلي  الت�صليم  تاريخ  حتى 

بالر�صوم و امل�صاريف و اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
 الق�سية التنفيذية رقم 669 ل�سنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(
اإىل املنفذ �صده / حممد ماجد احمد خليل العزي  

ل�صالح املنفذ له / بنك االإ�صتثمار - �ض م ح  
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يوم اخلمي�ض 

املوافق 2021/8/23، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�صاف العقار على النحو التايل : 
العقار قطعة رقم )0115( مبنطقة عجمان ال�صناعية )1( باإمارة عجمان  ب�صعر ا�صا�صي مقداره )14،000،000.00( 
درهم، )اربعة ع�صر مليونا درهم(، وذلك ويف االيام التالية اإن اقت�صى احلال وذلك على املوقع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات 

http: www.emiratesauction.ae :
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب باالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�صراء او اال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم باعرتا�صه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ض 

االأقل. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

حليمه اأحمد احلو�سني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - وكالة ويلمار للمالحة - �ض ذ م م اليا�ض ويليام �سيقريا  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000096/ 

اإىل املحكوم عليه :  وكالة ويلمار للمالحة - �ض ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ الرن�ض باول - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 455924 درهم

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

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002666 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صكر اهلل زكيم خان - جمهول حمل االإقامة : عجمان ال�صناعية اجلديدة 
مكاين  رقم   10 رقم  �صقة  االر�صي  الطابق  ال�صناعية  �صرطة  مركز  مقابل   3 رقم  بناية 

  0509801990 الهاتف  رقم   4801607363
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/8/22 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.  
مالحظة : اعالن باللغتني العربية واالجنليزية 

حرر بتاريخ  2021/8/10   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : بوبيولر لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي - �ض ذ م م  
ال�صكل   - �صعيد  ب��ور   - ح���ارب  �صعيد  حممد  ملك   )M17-1( مكتب   : ال��ع��ن��وان 
بال�صجل  القيد  الرخ�صة : 7٢٤٣٠7 رقم  ، رقم  : ذات م�صوؤولية حم��دودة  القانوين 
قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  ١١٥١٣٦٣ مبوجب   : التجاري 
وذلك   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صر  مت 
العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   ٢٠٢١/٣/١٤ بتاريخ   دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ  ٢٠٢١/٣/١٤  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
ديار  ملك   ١٠٠٦ رقم  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  دوكيوبيليتي  املعني 
 ٤٤٢١-٠٤7٦٤  : فاك�ض    ٤٤٢١-٠٤7٦٢  : ه��ات��ف  خليفة   ب��رج   - ب��ردب��ي   - للتطوير 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )٤٥( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم ١٠٠٦ ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   ٤٤٢١-٠٤7٦٤  : فاك�ض   ٤٤٢١-٠٤7٦٢  :
االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  بوبيولر 
لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠٢١/٣/١٤  
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )٤٥( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

يف الدعوى رقم 4336/2021/60 اأمر اأداء  
املنظورة يف : اأوامر االأداء وانفاذ العقود التجارية رقم  203 

مو�صوع الدعوى : املطالبة باإ�صدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 249922 درهم والفائدة قانونية قدرها  
املحاماة.  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  تاريخ  وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  12% من 

املدعى : مزارع العني لالنتاج احليواين - �ض م ع   عنوانه :  االإم��ارات - اإمارة ابوظبي - م�صاكن - العني - �صارع دبي 
العني - منطقة التويليعه   وميثله : عبداهلل حممد ر�صول علي الهرمودي   املطلوب اإعالنهما : 1- �صركة ا�صامة احمد 

لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م 2- اأ�صامة احمد عمران احمد - �صفتهما : مدعى عليهما
املدعي  ال��زام   2021/6/28 بتاريخ  االإبتدائية  اأداء فقد قررت حمكمة دبي  اأمر  ا�صت�صدار  االإع��الن : طلب  مو�صوع 
عليهما بالت�صامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغا 249،922 )فقط وقدره مائتي وت�صع واربعني الف وت�صعة مائة 
واثنني وع�صرين درهما ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف 

ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   
ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.

رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن بالن�سر        
 3841/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : ١- �صركة نور امل�صاء لالعمال الفنية ذ.م.م -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :مفيد علي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �ض.ذ.م.م

وميثله:اأحمد علي ابراهيم االمري 
طلب ا�صت�صدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:٢٠٢١/٦/١٤ بالزام 
الف  واربعة  وق��دره )١٠٤.٠٢١( درهم مائة  للطالبة مبلغا  ت��وؤدي  ان  املعرو�ض �صدها 
وواحد وع�صرون درهما - م�صافا اليه فائدة قانونية ب�صيطة قدرها ٥% �صنويا تبداأ من 

تاريخ تقدمي الطلب وحتى ال�صداد التام والزمت املعرو�ض �صدها بامل�صاريف 
ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن. 

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 900/2021/18 عقاري جزئي 
مو�صوع الدعوى :  

طالب االإعالن / ١-حممد �صادق اأن�صارا باتيل �صيفاى حممود حاجي - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله :  زايد �صعيد را�صد �صعيد ال�صحي -  �صفته بالق�صية : وكيل 

املطلوب اإعالنه :  ٢-  تيكي�صت�صر للعقارات �ض.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل االقامة 
الدعوى  �صند  وال�صراء  البيع  اتفاقية  وف�صخ  ببطالن  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع��الن  مو�صوع 
واملربمة بني املدعي واملدعي عليها والتي مبوجبها باعت املدعي عليها اىل املدعي الوحدة العقارية رقم ٠٣-٢-E١ مب�صروع 
والتكافل  بالت�صامن  عليهما  املدعي  وب��ال��زام  دب��ي  بامارة  والكائن   THE ROYAL ESTATE اأ�صتيت  روي��ال  ذا 
والت�صامم بان يوؤدا اىل املدعي مبلغ )٢٣7٠٠٠( درهم والذي قام املدعي ب�صداده اىل املدعي عليها الثانية بناء على طلب 
املدعي عليها االوىل والزام املدعي عليهما بالفائدة القانونية ١٢% �صنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد بالزام 
املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل والت�صامم بان يوؤديا اىل املدعي مبلغ وقدره )٢٦٣٠٠٠( درهم مائتني وثالثة و�صتون 
الف درهم تعوي�ض عن االأ�صرار املادية واالأدبية التي حلقت به نتيجة اخالل املدعي عليهما بالتزاماتهما التعاقدية معه 
وعدم اجنازه امل�صروع وت�صليمه الوحدة العقارية حمل اتفاقية البيع �صند الدعوى اليه يف املواعيد املتفق عليها على النحو 
التام  ال�صداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  الالئحة  بتلك  املو�صح 
و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  ٢٠٢١/٨/١٨  ال�صاعة ٩.٠٠ �ض يف مكتب 
ادارة الدعوى  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

رئي�ض الق�سمقبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   

اعالن بالن�سر        
 221/2021/38 جتاري م�ساريف جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : ١- اليار �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :م�صرف الهالل �ض.م.ع 
وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي 

امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د 
بالنفاذ  احلكم  و�صمول  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )١.٤٢٣.٥٣7.٢٢(
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق ٢٠٢١/٨/١٨ ال�صاعة ٠٩:٠٠ 
�صباحا )تنظر الدعوى عن بعد عن طريق االت�صال املرئي من خالل تطبيق بوتيم 
ال��رق��م:٠٠٩7١٥٦٤٣٣٩7٦7( وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات  على 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   

اعالن بالن�سر 
 2532/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صدهم/١-  بيلى حممد متني ٢- زايد نا�صر �صهيل �صويدان الربزة العامري 

٣- حممد مر�صيد علم نور احمد -  جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�صرق - �صركة م�صاهمة عامة 

وميثله / عزة اإبراهيم ح�صن اإبراهيم املال 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)١١٩١٣١٢.٥١( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13315 بتاريخ 2021/8/16   
اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 38/2021/39 جتاري م�سارف كلي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402  

االأداء  اأمر  قا�صي  اإىل  املطالبة  امل�صرف الإحالة هذه  القا�صي  �صعادة  املطالبة على  : عر�ض هذه  الدعوى  مو�صوع 
املخت�ض للف�صل فيها يف حال توافر �صروط ا�صت�صدار اأمر االأداء وذلك ا�صتناداً الأحكام البند 8 من املادة 17 من 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  ب��اأن  بالت�صامن  عليهم  املدعى  اإل��زام  املدنية.  االإج���راءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة 
)97،028،712.75 درهم/ �صبعة وت�صعون مليون وثمانية وع�صرون األف و�صبعمائة واثنا ع�صر درهم وخم�صة 
�صبعون فل�ض( مع االأرباح الفائتة بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام تبعاً لتاأخرهم يف ال�صداد 
وفوات املنفعة من املبلغ املطالب به اإلزام املدعى عليهم بالر�صوم  وامل�صاريف واأتعاب املحاماة كافة. املدعى : م�صرف 
عجمان  - �ض م ع  - عنوانه : االإم��ارات العربية املتحدة - اإمارة عجمان - منطقة م�صرف - �صارع امليناء / بناية 
   .4668109982 مكاين   044479777 فاك�ض   044230000  : هاتف   - عجمان  �صنرت  �صيتي  ام��ام   -

E-Mail:uae.courts@bakermckenzie.com
 - العدوي  يحيى  بن  حممد  بن  �صليمان   -2 مينون   مراك�صا  جنتا  بن  ندوكات  بن  بنت   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
املطالبة  املطالبة عر�ض هذه  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك���  قد   : االإع��الن  : مدعى عليهما. مو�صوع  �صفتهما 
على �صعادة القا�صي امل�صرف الإحالة هذه املطالبة اإىل قا�صي اأمر االأداء املخت�ض للف�صل فيها يف حال توافر �صروط 
ا�صت�صدار اأمر االأداء وذلك ا�صتناداً الأحكام البند 8 من املادة 17 من الالئحة التنظيمية لقانون االإجراءات املدنية. 
اإلزام املدعى عليهم بالت�صامن باأن يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )97،028،712.75 درهم/ �صبعة وت�صعون مليون 
12% من  بواقع  الفائتة  االأرب��اح  �صبعون فل�ض( مع  واثنا ع�صر درهم وخم�صة  و�صبعمائة  األف  وثمانية وع�صرون 
املدعى  اإل��زام  به  املطالب  املبلغ  املنفعة من  ال�صداد وف��وات  لتاأخرهم يف  التام تبعاً  ال�صداد  تاريخ اال�صتحقاق وحتى 
عليهم بالر�صوم  وامل�صاريف واأتعاب املحاماة كافة.  وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 2021/8/23 ال�صاعة 
9.00 �صباحا يف مكتب اإدارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. )ويكون احل�صور عن بعد من خالل برنامج 

االإت�صال املرئي عرب تطبيق بوتيم على الرقم 0566039276( 
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�صدر حديًثا عن املركز الثقافى العربى، كتاب جديد بعنوان 
»ه��ج��رة امل��ف��اه��ي��م: ق�����راءات ف��ى حت���والت ال��ث��ق��اف��ة« للناقد 
حيث  من  املفاهيم  الكتاب  ويتناول  البازعى،  �صعد  الدكتور 
اللُّغات  عرب  انتقاالته  على  ويقُف  ويحلِّله  ير�صده  ما  اإنها 
بتلك  يت�صل  اأي�صاً مبا  الكتاب معنى  ولكّن  ال��روؤي��ة.  وزواي��ا 
املفاهيم من حتوالت ثقافية، تنتُج اأحياناً عن هجرة املفاهيم 
اأو االأفكار، واأحياًنا عن عوامل اأخرى اأو�صحها انتقال العلوم 

واملعارف وتداولها بني الثقافات. 
والعدو،  والن�صوية،  الفل�صفة،  مثل  مفاهيم  مناق�صة  فمن 
اإىل الوقوف على حتوالت نتَجت عن ترجمة ُكتب مف�صلية 
هو  هنا  االأ�صا�صى  الطموح  اأن  يّت�صُح  احل�صارات،  تاريخ  فى 
الطموح ذاته الذى حّرَك ُكتباً �صابقة اأخرى يل، اأى تو�صيع 

اإ�صكاليات،  الثقافية من  العالقات  ملا يكتنف  املُ�صاءلة  اأمداء 
ان��ت��ق��ال امل��ف��اه��ي��م وامل����ع����ارف ب�����ص��ف��ة ع��ام��ة لي�ض  اأن  م��ن��ه��ا 
فى  ينظر  من  لبع�ض  تبدو  قد  التى  ال���رباءة  اأو  بال�صهولة 
و�صرعة  ا�صتباكاً  يزداد  االأهمية، فى عامل  البالغ  االأمر  هذا 
الكتاب »من  اأج��واء  الثقافية.     وم��ن  املنتجات  انتقال  فى 
اإىل  وال��ع��دو،  والن�صوية،  الفل�صفة،  مثل  مفاهيم  مناق�صة 
الوقوف على حتوالت نتجت عن ترجمة كتب مف�صلية فى 
ذات  هو  هنا  االأ�صا�صى  الطموح  اأن  يت�صح  احل�صارات  تاريخ 
الطموح الذى حرك كتباً �صابقة اأخرى يل، اأى تو�صيع اأمداء 
منها  اإ�صكاليات،  من  الثقافية  العالقات  يكتنف  ملا  امل�صاءلة 
بال�صهولة  لي�ض  عامة  ب�صفة  وامل��ع��ارف  املفاهيم  انتقال  اأن 
االأمر  ه��ذا  ينظر فى  لبع�ض من  تبدو  التى قد  ال���رباءة  اأو 

انتقال  فى  و�صرعة  ا�صتباكاً  ي��زداد  عامل  فى  االأهمية  البالغ 
البازعي،  �صعد  الدكتور  كتاب  ويتاأ�ص�ض  الثقافية«.  املنتجات 
ال�صادر حديثاً عن املركز الثقافى العربي، على قناعة املوؤلف 
بالدور املركزى الذى تلعبه املفاهيم فى تطور الفكر وتنامى 
الفيل�صوف  ملا طرحه  ابتداًء مبناق�صة  يوؤكد ذلك  الثقافات. 
للمفاهيم  الفل�صفية  االأهمية  ح��ول  دول���وز  جيل  الفرن�صى 

حني يعّرف الفل�صفة باأنها �صناعة املفاهيم.
غر اأن الكتاب لي�ض معنًيا باملفاهيم بحد ذاتها اأو مباهيتها 
من  لها  يحدث  وما  والثقافات  اللغات  بني  بانتقالها  واإمن��ا 
تغر وحتدثه من تغير جراء ذلك االنتقال. اإنها املفاهيم، 
كما يقول املوؤلف: »فى حالة �صيولتها اأو تدفقها من بيئة اإىل 

اأخرى اأو من ن�ض اإىل اآخر �صمن البيئة الواحدة«.

�صعيدا«  يجعلك  �صيئاً  »�صاأخربك  كتاب  ال�صوء على  نلقى 
التنمية  كتب  اإىل  ينتمى  وال���ذى  الرحمن،  عبد  ���ص��ارة  ل��� 
اأنت قبل كل �صىء،  اأق�صام هى:  الب�صرية وياأتى فى �صبعة 
قوتك العظمى، كيف تتعامل مع الب�صر، ن�صائحى الع�صر 
لل�صعادة، كيف حتقق اأمنياتك بالقوة العظيمة، حتدث اىل 

اهلل، روايات ق�صرة تعط اأمال و ت�صعرك بال�صعادة.
ومما جاء فى الكتاب حتت عنوان »اأنت �صيء ثمني«

 نعم اأنت �صيء ثمني الأن اهلل خلقك واأوجدك، وهو الذى 
ثمينا؟  �صيئا  نف�صك  ت��رى  اأال  خلقتك،  واأح�����ص��ن  اأن�����ص��اأك 
املتتالية  اأنفا�صك  عيناك،  عقلك،  قلبك،  دم��ك،  عروقك، 

هذا  اأال حت��ب  العظيم،  اهلل  م��ن  ذل��ك  ك��ل  قلبك،  ودق���ات 
اجل�صد الثمني، اأال تعتقد اأن اهلل اختار لك قدرا جميال، 

وخلق ح�صنا وحلقا رائعا؟،
الوفرة  باأرزاقه  له عابدا م�صليا ومتمتعا  لتكون  خلقك 
التقى  العبد  الأن���ك  ال�صماء  م��ن  عليك  �صيمطرها  ال��ت��ى 

املطيع.
ي�صمع اهلل دعواتك الدائمة وي�صتجيب لك ويحميك من 
يوؤذيك، يحفظك اهلل ليال ونهارا، ويحفظك  �صر قد  كل 

واأنت م�صتيقظ ويحفظك واأنت نائم بطل عمق.
اإن اهلل يحبك ويعطيك الكثر من االأرزاق لي�صعدك.

 حان الوقت لرتفع من ا�صتحقاقك نف�صك وحتب ذاتك، 
لذاتك، وقد  �صوه فكرتك  يكون من هم حولك قد  رمب��ا 
اأب��دا، ولكن فى  اأن��ت بنف�صك مل تعرف قيمة ذات��ك  تكون 
احلقيقة ال بد اأن تعلم باأنك �صخ�ض رائع جدا، وحمبوب 

من اجلميع، 
ب�صعادة  لتحيا  احل��ي��اة  ه��ذه  ف��ى  الكثر  اأع��ط��اك  اهلل  واأن 
امل���دل���ل، عندما  ال�����ص��غ��ر  ك��ال��ط��ف��ل  ذل���ك  وك��م��ال لتعترب 
تخطئ هذه الذات ال تق�ض عليها اأبدا، بل كن لطيفا حانيا 
اأجمل  ذات��ك، وال �صيء  اأف�صل من  ودودا معها، فال �صيء 

منها.

»هجرة املفاهيم« كتاب جديد يو�سح كيف 
تنتقل املعرفة عرب الثقافات املختلفة

»�ساأخربك �سيئًا يجعلك �سعيدا« 
ل�سارة عبد الرحمن

تبعث ر�سالة من ال�سارقة اإىل العامل اأجمع 

هيئة ال�سارقة للكتاب تطلق حملة ثقافية عاملية بعنوان »اإذا مهتم ب�سي يعني مهتم بالكتب«
•• ال�شارقة - وام:

ال�سارقة  هيئة  اأط��ل��ق��ت 
ل��ل��ك��ت��اب اأك����رب احل��م��الت 
املنطقة  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
من  ر�سالة  لتبعث  والعامل 
ال�سارقة اإىل العامل اأجمع 
حتمل �سعار “اإذا مهتم ب�سي 
يعني مهتم بالكتب” حيث 
خمتلف  يف  اجلمهور  يقف 
ر�سالة  اأم��ام  العامل  اأنحاء 
الهيئة مقروءة وم�سموعة 
وم�سورة، يف عدد من املدن 
العربية والأجنبية وذلك 
من  الكتاب  تقريب  بهدف 
املجتمعات  يف  الأف������راد 
اهتماماتهم  اختالف  على 

وفئاتهم العمرية.

خالل  م��ن  للكتاب  ال�صارقة  هيئة  وت�صعى 
اأهمية  ح��ول  عاملي  وع��ي  ن�صر  اإىل  احلملة 
الوقوف عند االأ�صل يف خلق رابط حقيقي 
والرتويج  والكتاب  االإن�صان  بني  وم�صتدام 
ل���ذل���ك م���ع ك���ل م���ا ي��ت��ط��ل��ب��ه ه����ذا الع�صر 
بتوجهات  تامة  ومعرفة  واإب���داع  ت��ن��ّوع  م��ن 
اهتماماتهم  مب��خ��ت��ل��ف  االأف������راد  ورغ���ب���ات 
وتقدميها  مب��ف��ه��وم��ه��ا  احل��م��ل��ة  وت��ت��ج��اوز 

الطرق التقليدية للرتويج للكتاب.
وت��ع��ي��د ال��ه��ي��ئ��ة م���ن خ����الل ح��م��ل��ت��ه��ا بناء 
يف  ال��ق��ارئ  �صخ�صية  عن  ال�صائدة  ال�صورة 
العامل معتربة اأن كل �صخ�ض يف العامل هو 
قارئ وبلغة االأرقام توؤكد الهيئة من خالل 

على  ق���ارئ  مليار   7.9 ه��ن��اك  اأن  حملتها 
مفادها  ر�صائل  معها  حاملة  االأر����ض  وج��ه 
لكل  وجاذبة  ممتعة  احلقيقة  يف  الكتب  اأن 
باالأدب  فقط  متعلقة  لي�صت  واأن��ه��ا  الب�صر 
بالرواية  املهتمني  والفكر وال تقت�صر على 
وال�����ص��ع��ر وال���ب���ح���وث وال����درا�����ص����ات /رغ���م 
واإمنا هي  املوا�صيع  لتلك  الكبرة  االأهمية 
لكل املو�صوعات وحول خمتلف االهتمامات 
املهتمني  اأن  لتوؤكد  �صغرت  اأو  ك��ربت  مهما 
الدراجات  ركوب  اأو  املو�صيقى  اأو  بالريا�صة 
واالأزي������اء  امل��و���ص��ة  اأو  ال��ف��ي��دي��و  األ���ع���اب  اأو 
وغرها من خمتلف املجاالت واالهتمامات 
هم يف احلقيقة مهتمون بالكتب وما عليهم 
اإىل الكتاب ال�صحيح املمتع  �صوى الو�صول 

لهم.
العامري  رك��ا���ض  ب��ن  اأح��م��د  �صعادة  وو���ص��ع 
ل��ل��ك��ت��اب متابعي  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض 
واحدة  حقيقة  اأم����ام  وج��م��ه��وره��ا  احل��م��ل��ة 
تعود بالزمن اإىل اأكرث من اأربعني عاما هي 
عمر امل�صروع الثقايف الإمارة ال�صارقة حيث 
قال اإن هذه احلملة هي نتاج رهان ال�صارقة 
على قيمة الكتاب واأهميته لكل الب�صر منذ 
م�صروعها  عليه  ق��ام  ما  كل  ه��ذا  عاماً   40
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  ال��ث��ق��ايف 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 

املجل�ض االأعلى حاكم ال�صارقة.
اأكرث نوعاً  وتابع العامري نحن نريد كتباً 

وكماً نريد قراًء اأكرث يف كافة املجاالت فكل 
اهتمامه  ينا�صب  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  يجد  ف��رد 
م�����ص��روع جمتمع  ي�صع خ��ط��وة ج��دي��دة يف 
من  �صيء  ك��ل  اإىل  النظر  يكفي  اإذ  املعرفة 
حولنا ونحن واثقون اأن وراءه كتب تك�صف 
اأ�صراره وجمالياته وحكايته التي قد تكون 
العامل  اأن  اأعتقد  مده�صة وغريبة وممتعة 
�صاحر  ���ص��يء  اإىل  يتحّول  اللحظة  ه��ذه  يف 
ول��دوا ويف  اأ�صخا�ض  لي�ض هناك  الواقع  يف 
اأ�صخا�ض وجدوا  واإمن��ا هناك  اأيديهم كتب 
كتاب  يف  وتعنيهم  تهمهم  وموا�صيع  اأ�صياء 
بالكتاب  بعدها  وتعلقوا  كتب  جمموعة  اأو 
وال����ق����راءة وه����ذا م��ل��خ�����ض ر���ص��ال��ة حملتنا 
ولكل  كتاب  هواية  ولكل  كتاب  �صغف  “لكل 
طموح كتاب ولكل اهتمام كتاب ولكل �صيء 
وت��ت��ج��اوز احلملة  احل��ي��اة كتاب”.  ه��ذه  يف 
تاريخاً  لت�صجل  الثقافية  ور�صالتها  دوره��ا 
وخطابها  الثقافية  ال�صارقة  لروؤية  جديداً 
ال���رام���ي اإىل دعم  ال���ع���امل  احل�����ص��اري م���ع 
الكتب  اإىل  املجتمعات  يف  االأف����راد  و���ص��ول 
الكتب  اأ�صعار  على  تخفي�صات  تقدم  حيث 
يجمع  ت���ع���اون  يف  ب���امل���ائ���ة   50 اإىل  ت�����ص��ل 
ال�صارقة للكتاب مع كربيات من�صات  هيئة 
البيع االل��ك��رتوين وذل��ك من خ��الل م�صح 
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والتي  )حبيت(،  اأغنية  يف  البي�صاء  باللهجة  الغناء  اخ���رتَت  مل��اذا   •
تقّدمها للمرة االأوىل يف م�صرتك الغنائية؟

تعجبني.  التي  االأغنية  اأختار  بل  اأغنيه،  ال��ذي  اللون  م�صبقاً  اأق��ّرر  ال   -
باللهجة اخلليجية  االأوىل  اأغنيات،  ت�صجيل ثالث  انتهيُت من  قد  كنت 
يفرت�ض  وك��ان  اللبنانية،  باللهجة  والثالثة  امل�صرية  باللهجة  والثانية 
اأن نطرح االأغنية اخلليجية، لكن ال�صاعر مازن ال�صاهر اأر�صل يل اأغنية 
اأن ميهلني يومنينْ  اأن �صمعَتها، وطلبُت منه  )حّبيت(، فاأحببُتها مبجرد 

كي اأعطيه جوابي النهائي واأحدد اإذا كنت اأريدها اأم ال.
وهذا ما ح�صل فعاًل، وات�صلُت به بعد يومني 

ك�����������������ي 

اأ�صرتي االأغنية، لكنه اأخربين اأنها ذهبت لفنان غري، اإال اأنه ما لبث اأن 
عاود االت�صال بي واأكد يل اأن االأغنية موجودة واأنها �صتكون من ن�صيبي 
اأواًل، وهذا  اأجربها ب�صوتي  اأن  اأرغ��ب يف  باأنني  فاأجبته  اأريدها،  اإذا كنت 
اخلا�ض  الكليب  و���ص��ّورُت  و�صّجلُتها  كثراً  ب�صوتي  واأحببتها  ح�صل  ما 
االأغنية  قبل  طرحها  وق����ّررُت  ���ص��ع��الن،  ح�صني  امل��خ��رج  اإدارة  حت��ت  بها 

اخلليجية.
�صعد  اأو  نبيل  �صيف  ال�صنة:  هذه  االأق��وى  الفنان  هو  َمن  راأي��ك  يف   •

ملجرد اأو اأنت؟
- كل فنان له وقته.

�صيف من الفنانني ال�صاطرين واالأذكياء و�صعد ملجرد �صديقي 
منذ �صنوات طويلة واأحبه كثراً وهو �صاطر ويعمل ب�صكل 

احرتايف.
ال��ع��ام امل��ا���ص��ي ك���ان ه��ن��اك جن���وم اأق���وي���اء، ولكنهم 
اأن وهج  ي��ع��ن��ي  ال�����ص��ن��ة، وه�����ذا ال  ه����ذه  ت���راج���ع���وا 
ال�صنة  جنوميتهم قد بهت ورمبا ينطلقون جمدداً 

املقبلة.
ال��ف��ن )ط��ل��ع��ات ون�����زالت(، م��ث��اًل ���ص��ع��د مل��ج��رد طرح 
الكالم(،  بعنوان )ع��دى  اأغنية جميلة ج��داً  اأخ��راً 
بينما اأ�صهم ح�صني اجل�صمي الفنية يف حالة �صعود 

م�صتمر، و)يليق( به كل �صيء يغنيه.
فنياً؟ االأعلى  َمَثُلك  اجل�صمي  ح�صني  • وهل 

اأن  ك��ان حلم حياتي  بل  لي�ض كذلك،  االأم��ر   -
األتقي �صابر الرباعي الأنني اأحب طريقته يف 

الغناء واأعماله.
)التينور(،  االأ�����ص����وات  اأح����ب  ال  اأن���ن���ي  م���ع 
اجل�صمي،  ح�����ص��ني  ���ص��وت  اأع�����ص��ق  لكنني 
الوحيد  وه������و 

ال�صوت  اأن��ه يجمع بني  ع��دا عن  غ��ن��اوؤه بطبقات عالية،  ال��ذي يعجبني 
واالختيارات ال�صحيحة.

االأكرث  الفن  ُيعّد  اأنه  خ�صو�صاً  منه،  اأنَت  واأين  بالتمثيل،  تفكر  • هل 
رواجاً يف هذه املرحلة؟

م�صل�صالت  بطولة  بينها  التمثيلية،  امل�صاريع  من  الكثر  علّي  ُعِر�َض   -
لبنانية ُبثتنْ يف املوا�صم الرم�صانية، ولكنني كنُت اأعتذر عنها الأنها مل تكن 
�صها على ال�صا�صة، وهذا يعني اأن  م�صجعة، وهي مل حتقق النجاح عند عرنْ

خياراتي كانت �صحيحة. هي مل تكن اأعمااًل ال ميكن تعوي�صها.
الفر�صة  ت���واف���رت  ح���ال  يف  ال��ت��م��ث��ي��ل  ���ص��د  ل�����ص��َت  اأن����ك  ي��ع��ن��ي  • ه���ذا 

املنا�صبة؟
اأنه  امل�صل�صالت، م��ع  اأح��د  اأج��ر كبر ج��داً يف  ُع��ر���ض علّي  - طبعاً. وق��د 
اأجر ممثلني  اأكرب من  االأوىل يل، وهو  التجربة  اأن يكون  كان يفرت�ض 
يعملون يف املجال منذ اأعوام بعيدة. لكنني ال اأفكر مادياً منذ اأن دخلت 

الفن وحتى اليوم، بل تهّمني �صورتي وخطواتي الفنية.
د ومن دون اأن اأ�صاأل عن اأجري. هناك م�صارح وقفُت عليها بال تردُّ

اأهتّم للمال مع  االأوب��را يف م�صر ال  دار  اأغني على م�صرح  مثاًل، عندما 
امل�صرح هو قيمة  الغناء على هذا  اأ�صاوم الأن  اأن��ال حقي، ولكنني ال  اأنني 

معنوية الأي فنان، واملال لي�ض هديف يف هذا النوع من احلفالت.
اأي�صاً؟ الغناء  حتب  امل�صارح  اأّي  • على 

االأوب��را(، )االأوني�صكو(  - غّنيُت على م�صارح )موازين(، )قرطاج(، )دار 
- لبنان، )ذوق مكايل الدويل(، واأرغب يف الغناء على م�صرحي )جر�ض( 

و)بعلبك(.
در�صُت  الأن��ن��ي  االأورك�����ص��رتا،  م��ع  املهرجانات  لهذه  التح�صر  اأح��ب  كما 
املو�صيقى وتربيت عليها، كما اأحب املهرجانات اجلماهرية التي يجتمع 

فيها ال�صبايا وال�صباب.
واأخراً اأحييُت مهرجاناً مماثاًل.

احلفالت؟ عن  غياٍب  بعد  �صعرَت  • ومباذا 
- كنت اأح��ي��ي ح��ف��الت اأع��را���ض، ول��ك��ن اآِخ���ر حفل يل ك��ان ال��ع��ام املا�صي 

وحتديداً يف �صهر نوفمرب يف دار االأوبرا امل�صرية.
هذه ال�صنة هي اأكرث �صنة يف لبنان اأتلقى فيها عرو�صاً 
الإح��ي��اء حفالت واأع��را���ض، وه��ذا االأم���ر ينطبق 
لالأجور  قيمة  ال  ول��ك��ن  ال��ف��ن��ان��ني،  ك��ل  على 

التي نتقا�صاها. 
وحتى لو كانت كل االأماكن حمجوزة، 
كل  اأن  يعترب  املطعم  �صاحب  ولكن 
ب�صبب  �صيئاً  ي�صاوي  ال  يجنيه  م��ا 
كل  ال���دوالر.  �صرف  �صعر  ارتفاع 
املطاعم  وكل  يعملون  الفنانني 
ت��ع��م��ل، ول���ك���ن ق��ي��م��ة االأج�����ور 

تراجعت.
األف   15 َمن كان يتقا�صى 
باللبناين  يقب�صها  دوالر 
ل�����رة،  م����ل����ي����ون   300
اأن  وال��������دوالر ال مي��ك��ن 
ح����االت  يف  اإال  ي���ت���واف���ر 
حم��دودة، وه��ذا الو�صع 
ي�����ن�����ط�����ب�����ق ع������ل������ى ك���ل 

الفنانني.
ي�صبه  ����ص���ار  ال��و���ص��ع 
م�صر،  يف  ال���و����ص���ع 
اأهم  يتقا�صى  ال��ت��ي 
جنومها داخلها 25 
األف دوالر وخارجها 

دوالر. األف   100
ج�������دي�������د  م��������������ا   •
امل�����������������ص��������احل��������ة م����ع 
اأن  حبيبتك هل ميكن 

ترتبطا ر�صمياً؟
- ك��ال، على االأق��ل حتى 
ظروفاً  ه��ن��اك  الأن  االآن، 
اأن  اأكرب مني ومنها متنع 
ر�صمي  ���ص��يء  اأي  ي��ح�����ص��ل 

بيننا.

مي �ساهني معلمة 
�سعبية يف )املماليك( 

انتهت الفنانة ال�صابة مي �صاهني من ت�صوير دورها يف م�صل�صل املماليك، 
الذي يقوم ببطولته كل من الفنانني، رانيا يو�صف، وبيومي فواد، وحممد 
لطفي، وفيدرا، ورامي غيط، ودوللي �صاهني، ورامي وحيد، واخرون، ومن 
تاليف ه�صام هالل، واخراج حازم فودة، وهو العمل الذي تتكون حلقاته من 
60 حلقة، ومن املقرر بدء اذاعته خالل �صهر نوفمرب املقبل على احدى 

القنوات الف�صائية.
وجت�صد مي �صاهني يف "املماليك" �صخ�صية معلمة �صعبية تدعى "�صباح"، 

ومتتلك قهوة �صعبية داخل احدى احلارات.
ويف ت�صريحات �صحفية، اكدت مي �صاهني ان تر�صيحها للدور جاء من قبل 
مولف العمل ه�صام هالل، وخمرجه حازم فودة، وذلك بعدما قامت بعمل 
اودي�صن خا�ض بدورها ونال اعجابهم، وقامت مي بت�صوير جميع م�صاهد 

دورها داخل ا�صتديو العادلية مبنطقة �صربامنت.
من  املا�صي  الرم�صاين  امل��ارث��ون  يف  �صاركت  �صاهني  مي  الفنانة  ان  يذكر 
خالل م�صل�صل "مو�صى"، الذي ناف�ض به الفنان حممد رم�صان يف ال�صباق، 
انتاج  وم��ن  �صالمة،  حممد  واخ���راج  عبدالرحمن،  نا�صر  تاليف  من  وه��و 
�صركة "�صيرنجي"، وكانت جت�صد �صخ�صية راق�صة تدعى "زبدية" وتعمل 

داخل �صارع عماد الدين.

عرب م�ساركتها يف م�سرحية )ياما يف اجلراب يا حاوي(

كارمن �سليمان تخو�ض اأوىل جتاربها التمثيلية
بني )االبتهاج(، وحتقيق االأمنيات، تخو�ض الفنانة امل�صرية كارمن �صليمان 
يا  اجل���راب  يف  )ي��ام��ا  م�صرحية  يف  م�صاركتها  ع��رب  التمثيلية  جتاربها  اأوىل 
العمل  يف  مل�صاركتها  )مبتهجة(،  اإنها  �صليمان  الفنانة  قالت  حاوي(.وفيما 
من  �صتطل  اأنها  اإىل  لفتت  الفخراين،  يحيى  القدير  الفنان  مع  امل�صرحي 
خاللها على ع�صاق امل�صرح، ما بني القاهرة، وخ�صبة م�صرح مكتبة االإ�صكندرية 
يوم 17 من ال�صهر اجلاري .واأ�صافت: )هذا العمل امل�صرحي الكبر، يقدمه 

جمدي  العبقري  واإخ���راج  التون�صي  ب��رم  ق�صة  عن  وه��و  �صو،  كايرو  م�صرح 
يحيى  النجم  راأ�صهم  على  النجوم،  من  كبرة  نخبة  فيه  وت�صارك  الهواري، 
اأنه مت تقدميه  الفخراين، وهو اإ�صافة قوية يل يف رحلتي الفنية، خ�صو�صاً 
من قبل على امل�صرح القومي، بعنوان )األف ليلة وليلة(، من بطولة الفخراين 
اأي�صاً، ولكن كانت معه النجمة هبة جمدي والنجم حممد حم�صن(، ليعاد 

تقدميه مرة اأخرى ولكن بروؤية اإخراجية وممثلني اآخرين.

تاأتي من  التمثيلية، و�صعيدة لكونها  اأوىل جتاربي  �صليمان: )هذه  واأ�صافت 
خالل عمل متثيلي غنائي م�صرحي، وهي جتربة فاقت كل توقعاتي(.

وعن وقوفها اأمام النجم يحيى الفخراين، قالت: )قامة وقيمة فنية كبرة، 
تعّلمت منه الكثر على م�صتوى الغناء والتمثيل والثقة بالنف�ض يف الوقوف 
اأقول  امل�صرح، بخالف م�صاعدته يل يف كل م�صهد متثيلي. ولن  على خ�صبة 

فقط اإن احلظ قد حالفني اأن اأقف اأمامه، بل هي اأمنية حتققت بالفعل(.

تلقيت عرو�سا متثيلية مغرية وباأجور خيالية

�سعد رم�سان: اأختار االأغنية التي
 تعجبني بغ�ض النظر عن لونها

طرح الفنان اللبناين �سعد رم�سان اأغنيته اجلديدة )حّبيت( بعدما اأجنز ت�سويرها حتت اإدارة املخرج ح�سني �سعالن، 
م�سريًا اإىل اأنه ل يختار م�سبقًا اللون الذي يغنيه واأنه كان قد انتهى من ت�سجيل 3 اأغنيات باللهجات اللبنانية وامل�سرية 

واخلليجية، ولكن حبه الكبري لهذه الأغنية وهي باللهجة البي�ساء جعله يفكر بطرحها قبل غريها.
واأ�سار رم�سان اإىل اأن لكل فنان وقته، لأن الفن )طلعات ونزلت(، مو�سحًا اأن هناك الكثري من الفنانني تراجعوا هذه 
ب�سكل احرتايف،  يعمل  و�سعد ملجرد  فنيًا  نبيل ذكي  �سيف  اأن  ومعتربًا  بهتت،  اأن جنوميتهم  يعني  ولكن هذا ل  ال�سنة، 

وموؤكدًا اأن اأ�سُهم ح�سني اجل�سمي يف حالة �سعود م�ستمر.
كذلك حتّدث رم�سان عن حبه للتمثيل، مو�سحًا اأنه تلقى عرو�سًا ُمْغِرية وباأجور خيالية للم�ساركة يف اأعمال حملية، 

لكنه اعتذر عنها، مو�سحًا يف الوقت ذاته اأن عدم جناح تلك الأعمال يوؤكد اأن اختياراته �سائبة.
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اأ�سخا�ض حمرومون من 
تناول البطيخ

فينوغرادوف  م�صت�صفى  اأط��ب��اء  كبرة  �صارابوفا،  اأول��غ��ا  ال��دك��ت��ورة  اأعلنت 
مبو�صكو، اأن هناك اأ�صخا�ض ال ينبغي عليهم تناول البطيخ، الأنهم يعانون 

من اأمرا�ض وم�صكالت �صحية معينة.
اأن البطيخ  اإىل   ،"Doctor Peter" وت�صر الطبيبة يف حديث ملوقع 
 B6 C و  A و  امل��واد املفيدة: فيتاميات  االأحمر يحتوي على العديد من 
والفو�صفور.  وال�صوديوم  والكال�صيوم  املغني�صيوم  ومعادن  نباتية  ومغذيات 
درجة  وتنظيم  اجل�صم  �صوائل  جتديد  على  الكبرة  املغذيات  هذه  ت�صاعد 

حرارته.
وت�صيف، البطيخ االأحمر ال يروي العط�ض فقط، بل واجلوع اأي�صا. كما اأنه 
يوؤثر اإيجابيا يف القلب واالأوعية الدموية و�صغط الدم وي�صاعد على اإخراج 

ال�صموم من اجل�صم.
ولكن بغ�ض النظر عن جميع هذه اخل�صائ�ض املفيدة، هناك اأمرا�ض متنع 

تناول البطيخ االأحمر اأو ت�صمح بتناول كمية حمدودة منه.
وتقول، "نن�صح كاأطباء، كل من يعاين من االإ�صهال وح�صى الكلى وت�صلب 
البطيخ  من  حم��دودة  كمية  بتناول  احلميد  الربو�صتات  وورم  ال�صرايني 
الدموية  واالأوع���ي���ة  القلب  اأم��را���ض  م��ن  ي��ع��اين  م��ن  نن�صح  االأح��م��ر. وال 

بتناوله".
البطيخ  من  غ��رام   300-200 لتناول  وق��ت  اأف�صل  اأن  الطبيبة،  وتوؤكد 

االأحمر هو قبل وجبة الغداء. وال ين�صح بتناوله مع مواد اأخرى.

طبيبة تدح�ض وهما �سائعا 
D عن فيتامني

اأخ�صائية طب االأطفال، من خطا �صائع  حذرت الدكتورة مارينا مامايفا، 
عن فيتامني D ودح�صت االأوهام ب�صاأن اإنتاجه يف اجل�صم.

حمددة  ظروفا  "هناك  اأن  اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  االأخ�صائية  وت�صر 
D ينتجه اجل�صم يف يف حالة  اأن فيتامني  النا�ض، وهي  ال يعرفها غالبية 
حتت  م�صتلقيا  ال�صخ�ض  ي��ك��ون  عندما  اأي  ق��ان��ون.  وه���ذا  ف��ق��ط.  احل��رك��ة 

ال�صم�ض على ال�صاطئ، فاإن هذه العملية ال تفيد اإطالقا".
وت�صيف الطبيبة، من اأجل اإنتاج فيتامني D يجب اأن تكون هناك حركة 
-30 ن�صطة يف الهواء الطلق. حينها يكفي التعر�ض الأ�صعة ال�صم�ض مدة 

 D 40 دقيقة يف اليوم للح�صول على اجلرعة املطلوبة من بروفيتامني 
األذي يحوله اجل�صم اإىل فيتامني "ال�صم�ض".

وت�صر االأخ�صائية، اإىل اأن اجل�صم ي�صتهلك هذا الفيتامني ب�صرعة، لذلك 
عمليا ال يرتاكم يف اجل�صم.

الأدمة؟  هي  • ما 
- القرابة وتطلق اأي�صا على ال�صواد يف الب�صرة 

الأمريكي؟ الكوجنر�ض  يتكون  • ممن 
- من جمل�ض ال�صيوخ وجمل�ض النواب

العامل؟ يف  ف�ساء  رائد  اأول  • من 
- الرو�صي يوري جاجارين

الف�ساء؟ يف  �سبح  رجل  اأول  • من 
- الرو�صي لينوف

البيان؟  اأمري  لقب  �ساحب  • من 
- �صكيب اأر�صالن 

الزدواجيه؟  هي  • ما 
- ا�صرتاك عن�صرين يف �صئ واحد. 

الفطر. اأنواع  من  خمتلف  نوع   2500 من  اأكرث  • هناك 
التفاح. من  خمتلف  نوع   7000 من  اأكرث  • هناك 

حبات.  8 هو  الواحد  اجليب  يف  البازالء  حلبات  املتو�صط  • العدد 
فيها  وخ�صر  خمتلفة  انتخابات  يف  مرة   41 نف�صه  ر�صح  تورمان  جون  • الكندي 

العام  حتى  ا�صتمرت  متوا�صل  عط�ض  ن��وب��ة  يف  بريطانية  ف��ت��اة  ان��خ��رط��ت   ،1981 ال��ع��ام  مطلع  يف   •
 .1984

 . االإن�صان  اأ�صابع  ب�صمات  مع  كبر  حد  اإىل  تت�صابه  القنافذ  اأ�صابع  • ب�صمات 
ي�صن  النحل  وان  باخلوف  ال�صعور  عند  معينة  رائحة  لها  مادة  يفرز  االإن�صان  ج�صم  اأن  العلماء  • اكت�صف 
النحل  ف���اإن  اآخ���ر  وبتعبر   ، للكالب  بالن�صبة  احل���ال  وك��ذل��ك  ال��رائ��ح��ة  تلك  م�صدر  �صد  جماعياً  هجوماً 

والكالب ت�صم رائحة اخلوف. 
1904م. عام  يف  مرة  الأول  املخروطي  القالب  يف  كرمي  االآي�ض  تقدمي  • مت 

الن�صاء. لدى  املف�صل   1 رقم  الغذاء  هي  • ال�صوكوالتة 
االأخ�صر  فهي  الثانوية  الثالثة  االألوان  اأما   ، واالأزرق  واالأ�صفر  االأحمر  هي  الرئي�صية  الثالثة  • االألوان 

والربتقايل واالأرجواين. 

�شروق ال�شم�س
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فوائد التفاح 

ُيعد التفاح من الفاكهة املحببة لدى الكثرين �صواء من قبل االأطفال اأو 
الكبار، ورمبا يتناوله الكثر من النا�ض دون معرفة فوائده، وهناك نحو 7 

فوائد يحظى بها التفاح.
اأواًل: يقي من اأمرا�ض القلب.

ا �صرطان القولون واأمرا�ض اأخرى. ثانًيا: يقي من ال�صرطان، خ�صو�صً
العظام؛  م��ر���ض ه�صا�صة  م��ن  ال��ط��م��ث  ان��ق��ط��اع  ب��ع��د  امل����راأة  ث��ال��ًث��ا: يحمي 

الحتوائه على مادة “فلوريزين”.
رابًعا: يقوي العظام الأنه يحتوي على مادة اأخرى ت�صمى “بورون”.

خام�ًصا: يعمل التفاح على خف�ض الوزن واالإح�صا�ض بال�صبع، الحتوائه على 
االألياف.

�صاد�ًصا: التفاح مفيد يف عالج االأنيميا.
�صابًعا: يعالج االإ�صهال الحتوائه على البكتني.

.. و�صرخت  الرائع  املولودة بوجهها ال�صغر  ال�صم�ض ومع اول خيوطها الذهبية اطلت  عندما حان موعد �صروق 
القابلة مربوك انها بنت رائعة اجلمال وجهها م�صرق وجاءت للدنيا بات�صامة جميلة فهلل االب الذي ينتظر هذه 
اللحظة منذ �صنوات طويلة وقال انها �صروق .. �صاأ�صميها �صروق. مرت �صنوات كثرة تكرب فيها �صروق وتكرب حتى 
البلدة االمنة حتى جاء يوم  الذهبية ووجها اجمل ما تراه يف  ال�صم�ض  �صارت عرو�ض فاتنه �صعرها مبثل خيوط 
تنظره كل ام حني يتقدم منها من يقول زوجيني ابنتك ولكن هنا فاالمر خمتلف فقد كان ابن الوزير هو من جاء 
ابنتني لي�صت جارية �صرخ هذا ال�صاب وهدد  ولكنه يريدها يف بيته جارية ولي�صت زوجة وعندما قال االب كلمته 
بالقتل واخلراب ملن يع�صي له كلمة لكن الكلمة هنا كانت كلمة �صروق تلك الذكية اجلميلة الفاتنه واملاكرة، نعم 
ماكرة فهي تعرف ان اباها لن ي�صتطيع حماربة ابن الوزير وقد عرف عنه الغ�صب ال�صريع و�صفك الدماء، ح�صنا 
اجمل من كل  ف�صتكون عنده جارية  �صعادته  وكان يف قمة  لتاأخذين، ذهب  وتعاىل  ايام  ب�صعة  اتركني  ال�صاب  ايها 
جواري امللك بل الدنيا با�صرها. م�صاء ارتدت �صروق احلى ما عندها، جتملت وهي اجلميلة، تزينت وهي زينة فتيات 
وقال  رئي�ض احلر�ض مبطلبها �صحك،  �صمع  امللك وعندما  نعم طلبت مقابلة  الق�صر،  اإىل  بهدوء  وت�صللت  املدينة 
منده�صا امللك نف�صه تريدين مقابلته فقالت و�صتندم ان مل تبلغه ذلك، اوؤكد لك انك �صتندم ان مل تبلغه، و�صل 
الكالم اإىل امللك وكان يجل�ض مع عائلته للع�صاء امللكة وابنتيها وابنها .. امرا و�صيم تتمناه كل فتاه، انحنت �صروق 
بتحية رقيقة وب�صوت هادىء قالت جئت ا�صتجر مبوالي امللك ان ا�صتطاع ان يجرين فانتف�ض امللك، وقال وان 
مل اجرك انا فمن ي�صتطيع غري هاتي ما عندك .. حكت ما حدث وا�صافت انها لن تكون جارية الحد وان ارادها 
زوجة فهي اي�صا لن تقبل به فان يده ملوثة بالدماء ومن ال يخاف امللك ال يتورع عن عمل اي �صيء، فكيف تاأمن 
على نف�صها زوجة له .. �صوت جميل وكالم يدخل القلوب خا�صة ان كان قلب مثل قلب االمر الو�صيم وقلب امللكة 
االم التي اعجبت ب�صجاعة تلك الفتاة التي ت�صلح بكلماتها وهدوئها وجمالها ان تكون زوجة امر، و�صيقدر ال�صعب 
كثرا ان تكون زوجة امللك القادم فتاه من وطنهم تك�صب ودهم وت�صع اململكة بني يديها ويد زوجها .. ح�صنا كل 
�صىء ي�صر كما ارادت �صروق ار�صل امللك يف طلب والد �صروق ليطلب ابنته زوجة لالمر واعلنت االفراح وارت�صمت 
ال�صعادة على كل وجه ما عدا وجه ابن الوزير، فكيف له ان يتحدى امللك وعندما اعلن غ�صبه بطريقته عند بيت 
وابنه مل يح�صرا ذلك  الوزير  املدينة عر�ض االمر واالم��رة ولكن  انتظاره، ح�صرت كل  �صروق وجد احلر�ض يف 

العر�ض فلي�ض من املتبع ان يخرج ال�صجناء من �صجونهم ليح�صروا االعرا�ض واحلفالت .

ك�صفت الدكتورة يانا فراي، خبرة التغذية الرو�صية، طريقة 
ل��ع��الج ال��ت��ه��اب امل��ع��دة ب��ع��د ���ص��ن ال��ث��الث��ني، دون ال��ل��ج��وء اإىل 

ا�صتخدام االأدوية.
امل�صدر  ال��ن��ب��ات��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  اأن  اإىل  وت�����ص��ر اخل��ب��رة، 
ت�صاعد على عالج التهاب املعدة، مع تقليل ا�صتهالك اللحوم، 
واألياف  امل�صبعة،  الدهون  عالية من  ن�صبة  على  الأنها حتتوي 

بروتينية كثيفة �صعبة اله�صم.
فاإن  لذلك  مفرت�صا.  كائنا  لي�ض  بطبيعته  "االإن�صان  وتقول، 
اجلهاز اله�صمي لي�ض مهيئا له�صم كميات كبرة من اللحوم. 
ولدينا اأمعاء طويلة جدا، وحمو�صة ع�صر املعدة غر عالية، 
كما عند احليوانات املفرت�صة. لذلك تبداأ االألياف الربوتينية 

غر امله�صومة بالتحلل نتيجة تف�صخها، ما ينتج عنه ال�صموم، 
التي تلحق ال�صرر بجدران اجلهاز اله�صمي".

خرباء  اأج��راه��ا  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  نتائج  اإىل  اخل��ب��رة،  وت�صر 
وجود  على  نتائجها،  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�صحة  منظمة 
عالقة بني تناول اللحوم احلمراء و�صرطان االأمعاء، م�صرة 

اإىل اأنها "توؤثر يف تكون التهاب املعدة اأي�صا".
اال�صتهالك  نتيجة  املعدة،  التهاب  يحدث  اأن  ميكن  وت�صيف، 
 A فيتامينات  ونق�ض  والدهنية،  املقلية  لالأطعمة  املنتظم 
الكحول  وت��ن��اول  والتدخني  االإج��ه��اد  اإىل  باالإ�صافة   ،  B9 و 
تناول  بعد  اأفقية  اتخاذ و�صعية  املتمثلة يف  ال�صيئة  "العادة  و 

الطعام".

اكت�ساف طريقة لعالج التهاب املعدة من دون اأدوية

�سالينا قري�سي خالل ح�سورها العر�ض الأول لفيلم »اأمريكي« يف مهرجان نيويورك ال�سينمائي الآ�سيوي يف مدينة نيويورك. ا ف ب


