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خطورة ا�ضتخدام حقنة الزيت يف بناء الع�ضالت
الع�ضالت  ذي  امل��ث��ايل  اجل�����ض��م  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  ال�����ض��ب��اب  بع�ض  ي�ضعى 
املفتولة، وهو ما يتطلب جهدا وعمال �ضاقا ل�ضنوات، لكن اأحيانا هناك 
بناء  هو�ض  اإىل  به  الأم��ر  وي�ضل  اجل�ضدية  قدراته  بناء  ي�ضتعجل  من 
اأن  اإل  الع�ضالت،  بناء  عملية  لت�ضريع  عقاقري  في�ضتخدم  الع�ضالت، 
خ��راء �ضحيني ح��ذروا ب�ضدة من خطورة ه��ذا الأم��ر. و�ضلطت حالة 
"فالدير �ضيغاتو" الذي  وفاة لعب كمال الأج�ضام الرازيلي ال�ضهري 
الع�ضالت،  لتنمية  بزيت  نف�ضه  حقن  اأن  بعد   ، "العمالق"  ب�  يو�ضف 
هذه  مثل  خطورة  على  ال�ضوء  واخلم�ضني،  اخلام�ض  ميالده  عيد  يف 
ال�ضحة، مما  للع�ضالت على ح�ضاب  زائفا  التي تعطي منوا  العقاقري 
جمال  الدكتور  يو�ضح  بالوفاة.  تنتهي  قد  خطرية  مل�ضاعفات  ي��وؤدي 
اأمرا�ض القلب وعميد معهد القلب ال�ضابق يف  �ضعبان، وهو ا�ضت�ضاري 
الت�ضتريون  تزيد  التي  النمو  هرمونات  ت�ضتخدم  ما  ع��ادة  اأن��ه  م�ضر، 
لدى الرجال وتتدخل يف عملية الأي�ض لت�ضريع بناء الع�ضالت، لكن 
اأعرا�ضه اجلانبية على املدى البعيد لأنها طريقة غري  هذا الأم��ر له 
�ضعبان  ج��م��ال  يو�ضح  خمتلف.  اأم���ر  فهو  ال��زي��ت  حقن  اأم���ا  طبيعية، 
وهي  اأ�ضياء  مكونة من ثالثة  الزيت  عربية" اأن حقنة  نيوز  ل�"�ضكاي 
الزيت واملخدر املو�ضعي للجلد لأنها تكون موؤملة ويتم حقنها يف عمق 
العدوى،  ملنع  املطهر  من  كنوع  الكحول  هو  الثالث  وامل��ك��ون  الع�ضلة، 
بهدف عمل تكبري مو�ضعي �ضكلي للع�ضلة، لأن الزيت ل ميت�ض ويبقى 
يف مكانه ليمالأ حجم الع�ضلة، وتتم عملية احلقن يف �ضمانة الرجل، اأو 

يف الذراع يف ع�ضالت "الباي �ضيب�ض" الثنائية اأو "الرتاي �ضيب�ض".

الن�ضويات املقاومة حتمي من �ضرطانات اجلهاز اله�ضمي
اقرتحت درا�ضة جديدة تناول حبة موز غري مكتملة الن�ضج يومياً، 
اأو اأطعمة نباتية حتتوي على الن�ضويات املقاومة كو�ضيلة حماية من 
خطر ال�ضرطان الوراثي الذي ي�ضيب القولون وامل�ضتقيم. والن�ضويات 
امل��ق��اوم��ة ع��ب��ارة ع��ن ك��رب��وه��ي��درات مت��ر ع��ر الأم��ع��اء الدقيقة غري 
واأجرى  الغليظة.  الأم��ع��اء  يف  وتخمريها  ه�ضمها  ويتم  مه�ضومة، 
اجلن�ضيات،  متعددة  جتربة  ول��ي��دز  نيوكا�ضل  جامعتي  يف  الباحثون 
ت�ضمنت اإعطاء 30 غرام من مكمل م�ضحوق الن�ضا املقاومة ملدة �ضنتني 
تناول  التجربة  ت�ضمنت  كما  لين�ض.  مبتالزمة  م�ضابني  لأ�ضخا�ض 
جمموعة اأخرى حبة موز غري نا�ضجة يومياً ملدة 4 �ضنوات. واأفادت 
الدرا�ضة باأن التاأثري الوقائي للن�ضويات املقاومة ا�ضتمر ل� 10 �ضنوات 
 .60% بن�ضبة  املجموعة  ه��ذه  يف  الإ�ضابة  خطر  وقلل  الأق���ل،  على 
اأكرث و�ضوحاً يف  الوقائي  التاأثري  "�ضاين�ض دايلي"، كان  ملوقع  ووفقاً 
�ضرطانات اجلهاز اله�ضمي العلوي، مبا يف ذلك �ضرطان املعدة والقناة 
ال�ضفراوية والبنكريا�ض والثني ع�ضر. وتوجد الن�ضويات املقاومة يف 
الفول، وال�ضوفان، والبازلء، واملوز غري  نباتية عديدة مثل:  اأطعمة 

النا�ضج، والأرز واملعكرونة املطبوخني واملّردين.

درا�ضة طبية تنفي فائدة �ضائعة لفيتامني »د«
اأنه  اإجنالند" الطبية،  "نيو  ن�ضرت يف جملة  درا�ضة حديثة،  وج��دت 
وا�ضع  ن��ط��اق  على  د،  فيتامني  مبكمالت  التو�ضية  م��ن  ال��رغ��م  على 
ل�ضحة العظام، اإل اأنها ل تقلل من خطر الإ�ضابة بالك�ضور لدى كبار 

ال�ضن والبالغني الأ�ضحاء.
بجامعة  الطب  لكلية  التابع  بريغهام،  م�ضت�ضفى  يف  باحثون  ووج��د 
هارفارد يف بو�ضطن، اأن تناول فيتامني د الذي يحتوي على 2000 
وحدة يوميا، مل يقلل من الك�ضور العامة اأو الفقرية اأو الورك لدى 

الكبار والبالغني.
د على ك�ضور  اآث��ار لفيتامني  الدرا�ضة عدم وجود  التحليل يف  واأظهر 
كما  املدرو�ضة،  العينة  ل��دى  احلو�ض،  اأو  الر�ضغ،  اأو  العظام،  ه�ضا�ضة 
الرجال  املكمالت من قبل  ال�ضتجابة لهذه  ف��روق يف  ت�ضجل  اأن��ه مل 

والن�ضاء.
ومل ت�ضر النتائج اأي�ضا اإىل اأي اختالفات يف تاأثريات فيتامني د على 

نتائج الك�ضور وفقا للعرق اأو موؤ�ضر كتلة اجل�ضم اأو العمر.
م�ضت�ضفى  يف  العظام  ق�ضم  رئي�ضة  ليبوف،  مرييل  الدكتورة  وقالت 
"بريغهام"، واملوؤلفة الرئي�ضية للدرا�ضة: "ب�ضكل عام، ل تدعم نتائج 
لدى  الك�ضور  لتقليل  د  فيتامني  مكمالت  ا�ضتخدام  ال��درا���ض��ة،  ه��ذه 

الرجال والن�ضاء الأ�ضحاء".
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فائدة اجللو�س وحدك مع 
اأفكارك اأكرث من املتوقع

عن  يتجّول  عقلك  ترك  اإن  الأملانية  توبنغن  بحث جديد من جامعة  قال 
ق�ضد له فوائد حقيقية، واإنه ل ينبغي ال�ضتخفاف با�ضتمتاع معظم النا�ض 

باجللو�ض مبفردهم مع اأفكارهم.
اإ�ضراف  حت��ت  ومت��ت  التجريبي،  النف�ض  علم  جملة  يف  ال��درا���ض��ة  وُن�����ض��رت 
النا�ض  اأن  الرتبوي، ووجدت  النف�ض  علم  اأ�ضتاذ  كو موراياما  الروفي�ضور 
اأو  ال��ق��راءة  مثل  خارجية،  م��وؤث��رات  يف  انخراط  دون  بالتفكري  ي�ضتمتعون 

ا�ضتخدام الهاتف الذكي اأو التجّول.
و�ضارك يف جتربة الدرا�ضة 259 طالباً جامعياً يف بريطانيا واليابان، ُطلب 
3 دقائق و20  6 جتارب، منها اجللو�ض مبفردهم ملدة ترتاوح بني  منهم 
مظلمة،  خيام  منطقة  اأو  ف��ارغ��ة،  اجتماعات  غرفة  يف  واجللو�ض  دقيقة، 

وال�ضتمتاع بالوحدة مع اأفكارهم.
ُطلب  الذين  بامل�ضاركني  مقارنة  اأنه  الباحثون  اكت�ضف  اأخ��رى،  ويف جتربة 
منهم التحقق من الأخبار على الإنرتنت، فاإن الذين ُطلب منهم التفكري 
الرغم  املتعة، على  اأبلغوا عن م�ضتويات مماثلة من  اإلهاءات خارجية  دون 

من اأنهم توقعوا م�ضبقاً اأنهم �ضيحبونها اأقل من ذلك بكثري.
اأقل  املتعة  با�ضتمرار م�ضتويات من  توقعوا  امل�ضاركني  اأن  الدرا�ضة  ووجدت 
يتم  7، ومل  املتو�ضط من  4 يف  اإىل   3 بلغت  والتي  الفعلية،  نتائجهم  من 

ت�ضنيف التفكري اأبداً على اأنه "ممتع للغاية"، كما قال الدكتور موراياما.
ب�ضكل  جمزية  التفكري  اأن���واع  كل  "لي�ضت  اأن��ه  ال��درا���ض��ة:  نتائج  واأو�ضحت 

جوهري، فبع�ض النا�ض عر�ضة لدورات مفرغة من التفكري ال�ضلبي".

كيف ت�ضنع الزبدة 
من احلليب؟

ب�������ض���رع���ة، مم����ا يعني  ي��ف�����ض��د احل���ل���ي���ب 
ا�ضتغالل  ل��ك��ن مي��ك��ن  م��ن��ه،  ال��ت��خ��ل�����ض 
احلليب الذي على و�ضك اأن يف�ضد ل�ضنع 
الزبدة. ومع ارتفاع تكلفة الزبدة ب�ضكل 
اأك�����ر، مي��ك��ن��ك ت��وف��ري امل����ال م���ع تقليل 
اآنا  املعجنات  طاهية  واأو�ضحت  الفاقد. 
من  رائ��ع��ة  زب���دة  �ضنع  كيفية  وي��ل��ي��ام��ز 
�ضحيفة  ب��ح�����ض��ب  امل����ن����زل،  يف  احل��ل��ي��ب 

مريور الريطانية.
وقالت اآنا وهي رئي�ضة طهاة املعجنات يف 
مطعم Fallow "يف كثري من الأحياة 
احلليب  من  كميات  مع  نف�ضك  جتدين 
اأحد  ول  ا�ضتخدامه،  ميكنك  مم��ا  اأك��رث 
ال�ضاي.  م��ع  ق���دمي  ت��ن��اول حليب  ي��ري��د 
و حل�ضن احل��ظ، ف��اإن ه��ذا ميثل الوقت 
�ضنع  احل��ل��ي��ب يف  ل����ض���ت���خ���دام  امل���ث���ايل 

الزبدة".
اإىل  احلليب  ي�ضل  "عندما  اآن��ا  واأ�ضافت 
لتناول  منا�ضب  غري  فيها  يكون  مرحلة 
فنجان �ضاي، فاإنه ل يزال �ضاحلاً ل�ضنع 
كان  واإذا  رائ����ع.  ب�ضكل  م��ن��زل��ًي��ا  ال���زب���دة 
لديك حليب اأو ق�ضدة تقرتب من نهاية 
���ض��ارع��ي ل���ض��ت��خ��دام��ه��ا ل�ضنع  ع��م��ره��ا، 

الزبدة".

خبرية تغذية تقدم تغيريات ب�ضيطة 
لت�ضهيل االلتزام بالنظام الغذائي �ص 23

والظهر الركبة  اآلم   -  1
يعيق امل�ضي حايف القدمني وظيفة القدم، وي�ضبب اآلًما يف 
الركبة والظهر. تتعر�ض الأقدام احلافية للخطر وتتاأثر 
وظيفتها احليوية �ضلبًيا، بخا�ضة عند ال�ضري على الأ�ضطح 
للقدم  هائل  اإجهاد  من  املعاناة  يف  يت�ضبب  ال��ذي  ال�ضلبة، 

وبقية اجل�ضم.
يو�ضح اخلراء اأنه عند امل�ضي حايف القدمني، تتقلب الأقدام 
لفرتات اأطول، مما يغري امليكانيكا احليوية وتوزيع الوزن 
وال�ضغط على القدم. ميكن اأن يوؤثر هذا اخللل يف التوازن 
والظهر.  الركبتني  مثل  اجل�ضم،  من  اأخ��رى  اأج���زاء  على 
وبالتايل، ميكن اأن ي�ضعر ال�ضخ�ض بالأمل بعد يوم طويل 
من امل�ضي حايف القدمني اأو ارت��داء اأحذية ل تدعم قو�ض 

القدم، مثل النعال والأحذية امل�ضطحة الأخرى.
بعدم  اخل��راء  ين�ضح  العمر،  ال�ضخ�ض يف  يتقدم  وعندما 
امل�ضي حايف القدمني يف املنزل، على وجه اخل�ضو�ض الن�ضاء 
يف  الدهنية  الو�ضادة  يفقدن  اللواتي  اخلم�ضني  �ضن  ف��وق 
القدم، مما يقلل من تو�ضيدها، وهو ما يقلل بالتايل من 
الظهر  واأ�ضفل  والفخذين  الركبتني  حماية  على  قدرتها 

من الإ�ضابة.
القدم يف  وت�ضوهات  التوازن  يف  خلل   -  2

ومن املمكن اأن يوؤدي عدم التوازن الناجم عن امل�ضي حايف 
القدمني على الأ�ضطح ال�ضلبة اإىل تطور ت�ضوهات القدم 
الكامنة، مثل الأورام، و�ضيوؤدي اإىل حالت موؤملة مثل اأمل 

الكعب والتهاب الأوتار اخللفية والتهاب وتر العرقوب.
بالعدوى الإ�ضابة   -  3

البكتريية  للكائنات  القدمني  حافًيا  امل�ضي  يعر�ض  كما 
والفطرية، التي ميكن اأن ت�ضيب الب�ضرة والأظافر. ميكن 
والفطريات  البكترييا  ت�ضببها  التي  اللتهابات  توؤثر  اأن 

على �ضكل ورائحة وراحة القدم.
ال�ضكري مر�ض  اأعرا�ض  تفاقم   -  4

القدمني يف  امل�ضي حايف  ال�ضكري عدم  يجب على مر�ضى 
اأن  ميكن  اجللدية.  اللتهابات  لتجنب  العامة  الأم��اك��ن 
جلد  ترطيب  على  الفطريات،  مثل  اجللد،  ع��دوى  توؤثر 
مر�ضى ال�ضكري، مما يغري ن�ضيجه ولونه ويوؤدي لتورمه. 
ت�ضققات  ح��دوث  يف  وال�ضالبة  اجلفاف  يت�ضبب  اأن  ميكن 
اأخرى.  ب��ع��دوى  الإ���ض��اب��ة  فر�ضة  م��ن  يزيد  مم��ا  باجللد، 
مر�ضى  ي��واج��ه  اأن  مي��ك��ن  ال�ضعيفة،  مناعتهم  وب�ضبب 
اأكرث �ضعوبة يف مكافحة العدوى، مما يوؤدي  ال�ضكر وقًتا 

اإىل تفاقم اأعرا�ض وم�ضاعفات العدوى.

ميكن اأن يكون امل�ضي حايف القدمني على 
مفيًدا،  الرمل  اأو  الع�ضب  اأو  ال�ضجاد 

على  حافًيا  ال�ضري  يجب  ل  لكن 
الأ�ضطح ال�ضلبة مثل البالط 

اأو الف�ضيف�ضاء.
وي�������������ض������رح اخل����������راء 

حافًيا  امل�������ض���ي  اأن 
الأ�ضطح  ع���ل���ى 

الناعمة، ميكن 
ي�������ض���اع���د  اأن 
حت���������ض����ني  يف 

ال��������دورة ال���دم���وي���ة، 
تغذية  ع��ل��ى  ي�����ض��اع��د  مم���ا 
والع�ضالت  الأع�����������ض�����اب 
وتقليل  ال��ق��دم��ني  وع��ظ��ام 
امل�ضي  ُيح�ضن  كما  ال��ت��ورم. 

حافًيا قوة ومرونة ع�ضالت 
ويح�ضن  ال����ق����دم،  واأرب����ط����ة 

وظيفة القدم ويح�ضن الو�ضع 
والتوازن، لذا فاإنه ل باأ�ض من 

امل�ضي حايف القدمني على �ضطح 
نظيف وناعم من حني لآخر.

ما فائدة امل�ضي حايف القدمني؟
خورو�ضيف،  ف��الدمي��ري  الطبيب  ق��ال 

اإنه توجد فائدة �ضحية كبرية من �ضري 
اأي حذاء،  بدون  الإن�ضان حافيا 

لأنه توجد على باطن 
القدمني كمية كبرية 

الفعالة  ال��ن��ق��اط  م���ن 
بيولوجيا.

جميع  وين�ضط  يحفز  حافيا  "امل�ضي  الطبيب:  واأو���ض��ح 
اأع�ضاء واأنظمة اجل�ضم عن طريق تدليك النقاط الع�ضبية 
املرتبطة بها واملوجودة على بطن القدم: احلديث هنا، عن 

الكبد والبنكريا�ض والدماغ".
واأ�ضار اإىل اأنه، عندما مي�ضي الإن�ضان حايف القدمني، تتاأثر 
تدليك  بف�ضل  بالكامل،  ج�ضمه  اأع�����ض��اء  جميع  وتن�ضط 
اختيار  خا�ض  ب�ضكل  املهم  وم��ن  حيويا.  الفعالة  النقاط 
مكان امل�ضي املنا�ضب. ووفقا له، اأف�ضل خيار هو امل�ضي على 

احل�ضى امل�ضتديرة، وكذلك الع�ضب والرمل. وذكر اأنه عند 
يتم  وكذلك  القدم  بطن  تدليك  يتم  احل�ضى  على  امل�ضي 

تدريب املفا�ضل.
لأك���رث من  ال��ق��دم��ني  ح��ايف  امل�ضي  ب��ع��دم  الطبيب  ون�ضح   
النا�ض  معظم  لأن  ال��ي��وم،  يف  ���ض��اع��ات  ث���الث  اأو  �ضاعتني 
بامل�ضي بدون  اأنه ل ين�ضح  وتابع  اأق��دام م�ضطحة.  لديهم 
اإل  ي��وؤدي  ح��ذاء، على الأ�ضطح ال�ضلبة واملخد�ضة، لأنه ل 
على  القدمني  ح��ايف  امل�ضي  ي��ج��وز  ل  وك��ذل��ك  الأذى.  اإىل 

الأ�ضفلت اأو اخلر�ضانة.

ن�ضاء يعانني �ضدمة 
اإجراء طبي للحد 

من الوالدات 
على غرار اآلف ال�ضابات املنتميات 
غرينالند،  يف  الإن��وي��ت  �ضعب  اإىل 
مورتن�ضن  ب���ري���ت���ا  ع���ل���ى  ُف����ر�����ض 
15 ع���ام���اً  ت���ب���ل���غ  ك����ان����ت  ع���ن���دم���ا 
لت�ضبح  رح���م���ي  ل���ول���ب  ت���رك���ي���ب 
احلّد  اإىل  ت��ه��دف  �ضيا�ضة  �ضحية 
املنطقة  يف  امل���وال���ي���د  م���ع���ّدل  م���ن 
املحيطة بالقطب ال�ضمايل التي ل 
اأنها  رغم  الدمنارك حتكمها  تزال 
وتقول  م�ضتعمراتها.  من  تعد  مل 
مورتن�ضن "�ضعرت باأمل كبري جداً 

عند تركيب اللولب".
وي�ضري حتقيق اأجرته هيئة الإذاعة 
اآر" اإىل  "دي  الوطنية الدمناركية 
ام��راأة خ�ضعن   4500 اأّن ح��وايل 

لهذا الإجراء الطبي.
له  للخ�ضوع  مورتن�ضن  وا�ضطرت 
منزل  ت��رك��ت  بعدما   1974 ع��ام 
ب�ضبب  الأوىل  ل���ل���م���رة  ع��ائ��ل��ت��ه��ا 
ع����دم وج�����ود م����دار�����ض ث���ان���وي���ة يف 
تقع  �ضيد  قرية  وهي  اإيلولي�ضات، 
على طرف اجلزيرة الغربي، كانت 
النتقال  يف  ف�����راأت  ف��ي��ه��ا،  ت�����ض��ك��ن 
لإكمال  ف���ر����ض���ًة  ال����دمن����ارك  اإىل 

درا�ضتها.
اأمام  تقف  وه��ي  مورتن�ضن  وتقول 
"ذهبت...  ول��دت فيه  ال��ذي  املنزل 
وعندما  داخ���ل���ي���ة  م���در����ض���ة  اإىل 
علّي  اإّن  امل��دي��رة  يل  ق��ال��ت  و�ضلت 
فرف�ضت"،  رح��م��ي  ل��ول��ب  تركيب 
لها  اأك������دت  امل����دي����رة  اأّن  م�����ض��ي��ف��ة 
لالإجراء  �ضتخ�ضع  اأّن���ه���ا  ح��ي��ن��ه��ا 
ُيطلب  ومل  رف�ضها.  رغ��م  الطبي 
كانا  اللذين  والديها  من  اإط��الق��اً 
الأميال  اآلف  ت��ب��ع��د  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ُيبّلغا حتى  اإعطاء موافقتهما ومل 
لهذا  اخل�����ض��وع  ابنتهما  على  ب���اأّن 

الإجراء.
اخلريف،  ف�����ض��ل  اأي������ام  اأح�����د  ويف 
املطاف  نهاية  امل��راه��ق��ة يف  اأذع��ن��ت 
وتوىل الطبيب تركيب و�ضيلة منع 

احلمل هذه لها.
عاماً(   63( م��ورت��ن�����ض��ن  وت���ق���ول 
"اللولب  اإّن  بر�ض  فران�ض  لوكالة 
�ضبق  اللواتي  بالن�ضاء  خا�ضاً  ك��ان 
بالفتيات  ل  اأط����ف����اًل  اأجن�����ن  اأن 

ال�ضابات من �ضّني اآنذاك".
الذي  الإج���راء  لهذا  تعر�ضها  بعد 
التزمت  "اعتداء"،  مب��ث��اب��ة  ك���ان 
م��ورت��ن�����ض��ن ال�����ض��م��ت، غ��اف��ل��ًة عن 
غرينالند  من  اأخ��ري��ات  فتيات  اأّن 
يت�ضاركن معها امل�ضري نف�ضه داخل 
املدر�ضة الداخلية يف يوتالند غرب 

الدمنارك.

ن�ضيحة هامة.. ال مت�ِس حايف 
القدمني داخل املنزل اأبدًا!

ميكن اأن يكون البع�ض قد طالع بع�ض مقاالت حول فوائد امل�شي حايف القدمني، وهي 
بالطبع ال تت�شمن معلومات خطاأ، اإمنا بطبيعة احلال فاإن كل �شيء له فوائد معينة، 
ا. يف �شياق التقرير الذي ن�شره موقع  وميكن اأن يكون هناك بع�ض اجلوانب ال�شلبية اأي�شً
"بولد�شكاي" Boldsky فاإن اخلرباء مييلون اإىل الن�شح بعدم امل�شي حايف القدمني يف 

املنزل للأ�شباب التالية:
ويف اآ�شيا وال�شرق االأو�شط، متار�ض العديد من الثقافات منازل خالية من االأحذية. 
املنزل. يرجح  امل�شي داخل  اأثناء  الناعمة واخلفيفة  النعال  ارتداء  ينبغي  ولكن 

بع�ض اأطباء االأطفال، املتخ�ش�شني يف علج م�شاكل القدم اأو اأ�شفل ال�شاق، اأن امل�شي 
حايف القدمني داخل املنزل يوؤدي اإىل اإ�شابة االأقدام مب�شاكل واأ�شرار هيكلية.

اأم�����ض يف  قالت درا���ض��ة ج��دي��دة ُعر�ضت 
الزهامير  جل��م��ع��ي��ة  ال������دويل  امل����وؤمت����ر 
يف  مب��ا  ال��ب��دين  الن�ضاط  اإن  الأمريكية 
�ضناً  الأك��ر  ي�ضاعد  منه  الب�ضيط  ذل��ك 
م��ن م�ضاكل خفيفة يف  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن 
التي مولتها  الدرا�ضة  الذاكرة. وتعتر 
اختبار  اأط��ول  هي  الأمريكية  احلكومة 
على  الريا�ضية  التمارين  تاأثري  ملعرفة 

الذاكرة.
�ضخ�ض   300 مبتابعة  الباحثون  وقام 
م���ن ك���ب���ار ال�����ض��ن ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون من 
ال�ضعف  ت�����ض��ّم��ى  ال���ذاك���رة  يف  ت���غ���ريات 
كامل،  ع�����ام  مل�����دة  امل���ع���ت���دل  الإدراك�����������ي 
وه���ي ح��ال��ة اأح���ي���ان���اً م���ا ت��ك��ون مقدمة 

للزهامير.
واأ�ضرفت على الدرا�ضة لورا بيكر اأ�ضتاذة 

فور�ضت  ويك  جامعة  يف  الأع�ضاب  علم 
امل�ضاركني  م��ت��اب��ع��ة  ومت���ت  ب��ن��ي��وي��ورك، 
خ���الل ع���ام م���ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا التي 
مبجموعة  وم��ق��ارن��ت��ه��م  ال��ع��زل��ة،  زادت 
اأخرى م�ضابهة مل يطلب منها ممار�ضة 
املهارات  وقيا�ض  الريا�ضية،  التمارين 
امل��ع��رف��ي��ة وق������درات ال����ذاك����رة ل����دى كل 

منهم.
ن�ضاط  دون  م��ن  اأن���ه  النتائج  واأظ��ه��رت 
بدين ولو ب�ضيط يحدث تدهور اإدراكي 
ك��ب��ري ل��ك��ب��ار ال�����ض��ن ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

م�ضاكل خفيفة يف الذاكرة.
اأن  "يجب  ال��درا���ض��ة:  تو�ضيات  وق��ال��ت 
تكون التمارين جزءاً من ا�ضرتاتيجيات 
خلطر  املعر�ضني  ال�ضن  لكبار  الوقاية 

تدهور الذاكرة".

التمارين الب�ضيطة ت�ضاعد 
م�ضاكل الذاكرة اخلفيفة
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�ش�ؤون حملية

ا توعوًيا �ضمن حملة �ضيف بال حوادث �ضرطة اأبوظبي تنظم معر�ضً

م�ضاركون يلتم�ضون تقنيات امل�ضتقبل عرب برنامج العلوم والتكنولوجيا

حتت �شعار قوة: متكني املراأة من اأجل تاأثري عاملي

انطالق فعاليات املنتدى الثالث للمراأة يف البحث العلمي نهاية اأغ�ضط�س احلايل يف جامعة ال�ضارقة

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت �ضرطة اأبوظبي معر�ضاً توعوياً مرورياً يف "بوابة 
حملة  ���ض��م��ن  اأب���وظ���ب���ي  يف  مول" ال���ت���ج���اري   ال�������ض���رق 
لعام  الداخلية  ل��وزارة  الثالثة   املوحدة  املرورية  التوعية 
2022  حتت �ضعار »�ضيف بال حوادث«، والتي ت�ضتمر 
املعر�ض  وت�ضارك يف فعاليات  املقبل.   �ضبتمر  اأول  حتى 
الذي تنظمه مديرية املرور والدوريات بقطاع العمليات 
واإدارة   ، ال�ضائقني والآليات  ، مديرية ترخي�ض  املركزية 
التفتي�ض الأمني واإدارة ال�ضرطة املجتمعية "مبادرة كلنا 
�ضرطة"،واإدارة م�ضرح اجلرمية واإدارة  املرا�ضم والعالقات 
ال��ع��ام��ة م���ن خ���الل ق�����ض��م امل�����وروث ال�����ض��رط��ي والفرقة 
 ، وال��ق��راء  الأدب����اء  اأب��وظ��ب��ي  وجل��ن��ة  ل�ضرطة  املو�ضيقية 
امل��دين  وع��دد من  ابوظبي للدفاع  اأم��ان وهيئة  وخدمة 
ال�����ض��رك��اء ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ني منها م��وا���ض��الت الإم�����ارات 
ومركز ابوظبي لل�ضحة العامة، وجمعية �ضاعد  و�ضركة 
�ضالمة  حول  التوعية  قدمت  "مي�ضالن" والتي  الفهيم 
الإطارات. واأو�ضح العميد حممد �ضاحي احلمريي مدير 
املعر�ض  ان  اأبوظبي   ب�ضرطة  والدوريات  امل��رور  مديرية 
�ضائقي املركبات  ياأتي بهدف توعية اجلمهور وخ�ضو�ضاً 
باأهمية ال�ضيانة الدورية للمركبة واحلر�ض على �ضالمة 

الإط��ارات، وعدم زيادة احلمولة على املركبات ل�ضيما يف 
حفاظاً  والإر���ض��ادات  بالن�ضائح  والتقيد  ال�ضيف،  ف��رتة 
الطريق،  م�ضتخدمي  جميع  و���ض��الم��ة  �ضالمتهم  على 

وبلوغ اأعلى م�ضتويات ال�ضالمة املرورية، وتوعية �ضرائح 
وما  امل��روري��ة،  احل���وادث  عن  الناجتة  بالأ�ضرار  املجتمع 
ينجم عنها من وفيات واإ�ضابات واأ�ضرار مادية ومعنوية. 

واأ�ضار اإىل  انه يركز على توجيه ر�ضائل �ضاملة لالأ�ضر يف 
اإطار منهجية التوا�ضل املجتمعي واللقاءات املبا�ضرة مع 
اجلمهور لتعزيز اجلهود املبذولة لتوفري ال�ضالمة خالل 
ال�ضيف واحلد من احلوادث ال�ضيفية. وا�ضتمل املعر�ض 
بالأنظمة  وتعريف  جمتمعية  وب��رام��ج  تطبيقات  ع��ل��ى  
املرورية،من  ال�����ض��الم��ة  احل��دي��ث��ة يف جم���ال  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
تتيح  والتي   AR تقنية  الأطفال عر  ر�ضومات  ابرزها  
م�ضاهدتها عر الآيباد وهي تتحرك،  وامل�ضابقات املرورية  
�ضيارة  و  التوعوية  والفيديوهات  الرقمية  املن�ضورات  و 
القيادة  رخ�ضة  وت�ضليم  املركبة  قيادة  لفح�ض  املحاكاة 
وتابع   ، للتعليمات  اتباعهم  حال  يف  لالأطفال  التمثيلية 
ب�ضالمة  والتوعية  البولي�ضية،  الكالب  عرو�ض  ال���زوار 
الإطارات، و�ضاركوا يف امل�ضرح التثقيفي املروري، ومر�ضم 
الأطفال ، والتوعية املجتمعية وور�ضة عن �ضالمة الطالب 
الأولية  ال�ضعافات  على   وتعرفوا   املدر�ضية  باحلافالت 
وا�ضتخدام   طفايات احلريق بطريقة �ضحيحة واأهمية 
مقاعد  الأطفال يف املقاعد  اخللفية باملركبات وا�ضتمعوا  
" 8002626" واهتمامها  اأمان  اإىل �ضرح عن  خدمة 
بتحفيز اجلمهور على التوا�ضل  معها  على مدار ال�ضاعة 
لالإبالغ عن اأية معلومات اأمنية اأو جمتمعية اأو مرورية 

وتعزيز الوقاية من اجلرمية . 

•• ال�شارقة-الفجر

للعلوم  ال�ضيفي  الرنامج  يف  امل�ضاركني  من  عدد  اأك��د 
والتكنولوجيا، الذي تنظمه موؤ�ض�ضة ربع قرن ل�ضناعة 
اإىل  امل�ضتقبل  "من  ع��ن��وان  حت��ت  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  ال��ق��ادة 
للم�ضتقبل  تطلعاتهم  يواكب  الرنامج  اأن  ال�ضارقة"، 
تقنيات  تعلم  م��ن  متكنهم  ا�ضتثنائية  جتربة  وي�ضكل 
العديد  واكت�ضاب  الأر����ض  علوم  وا�ضتك�ضاف  امل�ضتقبل 
من املعارف واخلرات عر براجمه النوعية وجل�ضاته 

التدريبية التخ�ض�ضية.
ال���ذي  ل��ل��رن��ام��ج  امل��رح��ل��ة الأوىل  ج����اء ذل����ك خ����الل 
امل�ضاركني  تعريف  بهدف  ق��رن،  رب��ع  موؤ�ض�ضة  اأطلقته 
فما  عاماً   18 اإىل   9 من  العمرية  فئاتهم  باختالف 
فوق، بالتغريات امل�ضتمرة املواكبة لأحدث تقنيات �ضوق 
العمل واأب��رز التطورات يف عامل مت�ضارع اخلطى نحو 

التحول الرقمي.
ت��ق��دم مو�ضوعات  ح��زم خمتلفة   4 ال��رن��ام��ج  ي��ط��رح 

رائ���ج���ة ���ض��م��ن امل���ج���الت ال��ت��ق��ن��ي��ة ح��ي��ث رك����زت اأوىل 
القابلة  غ���ري  ال����رم����وز  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب��ي��ة  اجل��ل�����ض��ات 
 Web 3.0 حزمة  �ضمن  وامليتافري�ض  لال�ضتبدال 
وا���ض��ت��ط��الع الأر�����ض وال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي �ضمن حزمة 

.Scientech
مع ال�ضعبية الوا�ضعة التي اكت�ضبتها العمالت الرقمية، 
برزت تقنية جديدة متميزة بكونها فريدة من نوعها 
لها وقال عبد  اآخر مطابق  اإيجاد عمل  اإمكانية  وعدم 
القابلة  غ��ري  ال��رم��وز  ع��ن  "تعلمت  اهلل:  عبد  ال��ع��زي��ز 
الأوىل وهي م�ضادر م�ضفرة حتمل  للمرة  لال�ضتبدال 
رم���وز ت��ع��ري��ف خ��ا���ض��ة وب��ي��ان��ات و���ض��ف��ي��ة مت��ي��زه��ا عن 
"فن رقمي، مقطع  الأ�ضول  غريها"، وقد متثل هذه 
فيديو، مقطع �ضوتي"، اأو غريها من البيانات املبنية 
 ،)Block Chain( على تقنية التعامالت الرقمية
م���ن خ���الل ع��م��ل��ة رق��م��ي��ة )اإي���ث���ريي���وم(، اإ����ض���اف���ًة اإىل 
الرقمية  الأ�ضول  واإ�ضافة بع�ض هذه  اإمكانية حتويل 
ذو  ن��ادراً  الرقمي  الأ�ضل  ه��ذا  جاعاًل  امليتافري�ض  اإىل 

قيمة عالية.
واف��ق��ه ال����راأي اأح��م��د عي�ضى امل���زروع���ي واأ����ض���اف: "يف 
ال��  اأن  اأتخيل  كنت  الرنامج  يف  امل�ضاركة  قبل  البداية 
NFT هو عبارة عن �ضور فقط، ولكن بعد امل�ضاركة 
عرفت بوجود �ضور ومقاطع فيديو ور�ضومات وتعلمنا 
كيفية عمل ت�ضاميم وحتويلها اإىل رموز غري القابلة 

لال�ضتبدال ".
التطورات  يف  ك��ب��ري  ب�ضكل  الأر�����ض  ا���ض��ت��ط��الع  ���ض��اه��م 
بناء  يف  م��ه��م��اً  دوراً  و�ضيلعب  احل��ال��ي��ة  التكنولوجية 
 .)Metaverse( امليتافري�ض  وهو  املرتقب  العامل 
املعلومات  جمع  على  الأر�����ض  ا�ضتطالع  يرتكز  حيث 
وبيئاتها عر  الأر�����ض  ب��ك��وك��ب  اخل��ا���ض��ة  وال��ق��ي��ا���ض��ات 

تقنيات ال�ضت�ضعار املختلفة.
الها�ضمي م�����ض��ارك يف  ال��رح��ي��م  ق��ال عبد  م��ن ج��ان��ب��ه، 
التي  اخلرائط  اأن  "اكت�ضفت   :Scientech حزمة 
عملنا عليها هي باب جديد لعامل اآخر وهو امليتافري�ض 
وكذلك الواقع املعزز من خالل تبني مبداأ علم الأر�ض 

امل�ضتقبلية  اخل�ضائ�ض  مع  مبا�ضرة  بطريقة  وربطه 
ال��ن��ا���ض ع��ر العامل  اجل��دي��دة لت�ضهيل ح��ي��اة واأع��م��ال 

الرقمي".
يف غ�ضون 3 اأيام خا�ض امل�ضاركون البالغ عددهم 93 
اآ�ضرة  والتكنولوجيا جتربة  العلوم  برنامج  م�ضاركا يف 
�ضت�ضكل  وال��ت��ي  اجل��دي��د  الع�ضر  مفاهيم  يف  تعمقت 

م�ضتقبل الوظائف واملهن املطلوبة. 
 Scientech قدمت �ضوق العامري، امل�ضاركة يف حزمة
"تعرفت  قالت:  حيث  الرنامج  يف  الرائعة  جتربتها 
امل�ضتخدمة  والأن��واع  الطائرات بدون طيار  اإىل تقنية 
كذلك  وتعلمت  ا�ضتخدامها،  بتجربة  ا�ضتمتعنا  كما 
خريطة  اإل��ي��ه  واأ���ض��ي��ف  اإل��ك��رتوين  موقع  اأ�ضمم  كيف 

الأر�ض".
التجارب  من  متنوعة  جمموعة  على  امل�ضاركون  اطلع 
اجلرمية  م�ضرح  يف  الأدل���ة  وحتليل  لفح�ض  العلمية 
�ضمن  متنوعة  بطرق  النتائج  ا�ضتخراج  على  والعمل 

برنامج البحث اجلنائي.

•• ال�شارقة-الفجر:

القا�ضمي،  اأحمد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  رعاية  حتت 
تعلن  ال�����ض��ارق��ة،  رئي�ض جامعة  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
الثالث  املنتدى  فعاليات  انطالق  عن  ال�ضارقة  جامعة 
متكني  "قوة:  �ضعار  حت��ت  العلمي  البحث  يف  ل��ل��م��راأة 
ُتنظمه اجلامعة  وال��ذي  تاأثري عاملي"،  اأج��ل  امل��راأة من 
من خالل مكتب نائب مدير اجلامعة ل�ضوؤون البحث 
احلايل  اأغ�ضط�ض   25 يف  العليا  وال��درا���ض��ات  العلمي 
املنتدى  امل��راأة الإماراتية. يهدف  وذلك تزامناً مع يوم 
اإىل متكني املراأة يف خمتلف املجالت العلمية والعملية 
امل���راأة يف خمتلف جمالت  اإجن���ازات  م��ن خ��الل عر�ض 
البحث العلمي يف جامعة ال�ضارقة، كما ي�ضلط املنتدى 
التي تركز على دور  الفعاليات  واأب��رز  اأهم  ال�ضوء على 
املراأة يف دولة الإمارات العربية املتحدة والوطن العربي. 
و�ضهد املنتدى جناحاً كبرياً خالل الدورتني ال�ضابقتني 
يف  املحلية  واملوؤ�ض�ضات  اجلامعات  من  وا�ضعة  مب�ضاركة 
الدولة. وقد مت تو�ضيع نطاق امل�ضاركة يف املنتدى �ضمن 
دورته الثالثة للعام احلايل لي�ضمل م�ضاركني من اأكرث 
من 64 جامعة على م�ضتوى الدولة ومنطقة اخلليج 

العربية. مما �ضيلهم عدًدا اأكر من الن�ضاء للم�ضاهمة 
اإي���ج���اد احل��ل��ول لتحديات  ب��ت��ج��ارب��ه��ن وم��ه��ارات��ه��ن يف 

البحث يف العامل.
�ضيت�ضمن املنتدى يف دورته احلالية 22 منحه بحثية 
واملو�ضوعات  ال��ق�����ض��اي��ا  اأه����م  ���ض��ت��ت��ن��اول  ف��ئ��ات  ل��ث��الث��ة 
املجالت  خمتلف  يف  الأول���وي���ة  ذات  البحث  وحت��دي��ات 
الأ�ضنان  وط����ب  وال��ط��ب��ي��ة  ال�����ض��ح��ي��ة  ال���ع���ل���وم  م��ن��ه��ا: 
واملعلوماتية،  احل��ا���ض��وب  ع��ل��وم  وك��ذل��ك  وال�����ض��ي��دل��ة، 
والت�ضال  والإن�ضانية،  الجتماعية  والعلوم  والهند�ضة 
واإدارة الأعمال. كما �ضيتم الإعالن عن الفائزين �ضمن 
التدري�ضية  الهيئة  لأع�ضاء  علمي  بحث  اأف�ضل  جائزة 
والطلبة، والتي �ضارك بها اأكرث من 379 ورقة بحثية 

على مدار ال�ضهور املا�ضية منذ الإعالن عن املنتدى.
 ���ض��ي�����ض��ارك يف امل��ن��ت��دى ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ب��اح��ث��ني من 
ال���ع���امل، ب��رع��اي��ة ودع����م ك��ل م��ن الرعاة  خم��ت��ل��ف دول 
وال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني وهم موؤ�ض�ضة مناء لالرتقاء 
باملراأة، هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�ضارقة )�ضيوا(، �ضركة 
برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(، هيئة كهرباء ومياه 
الوطني،  دب��ي  الإم�����ارات  بنك  جمموعة  )دي����وا(،  دب��ي 

و�ضركة فايز، واأكرث من 75 �ضريًكا جمتمعًيا.

طالبتان ترويان جتربتهما مع 
برامج �ضرطة دبي ال�ضيفية

•• دبي-الفجر:

العامة  ل����الإدارة  ال��ت��اب��ع  ال���دويل  م��رك��ز حماية  الآخ����ر، يحر�ض  تلو  ع��ام��اً 
نوعاً  دبي على و�ضع خطة براجمية متميزة  �ضرطة  املخدرات يف  ملكافحة 
ا�ضتقطاب  يف  ال�ضتمرار  مع  والتدريبي،  والأم��ن��ي  املعريف  باملحتوى  وكماً 
الطالب والطالبات لإفادة اأكر قدر من اأبنائنا، ورفد جتربتهم باملعلومات 

القيمة، وتعزيز مهاراتهم يف التفوق الدرا�ضي واملواهب الفردية.
الطالبتان فاطمة علي �ضامل عا�ضور ذات ال� 12 ربيعاً والطالبة املتطوعة 
وكيف  ال�ضيفية  دبي  �ضرطة  برامج  مع  جتربتهما  ت�ضردان  خليل،  �ضيخه 
وال���ض��ت��ف��ادة من  والل���ت���زام  الن�����ض��ب��اط  م��ن حيث  اأث���رت يف �ضخ�ضياتهما 

الدورات والزيارات واملواد العلمية الهادفة.
12 ربيعاً  ال�  وعن جتربتها، قالت الطالبة فاطمة علي �ضامل عا�ضور ذات 
"كان لدورات القيادة العامة ل�ضرطة دبي ال�ضيفية، الأثر الكبري يف تغيري 
�ضخ�ضيتي ودفعي ل�ضتثمار وقتي باأفكار هادفة واإيجابية، وال�ضعي لتطوير 

قدراتي لأكون فرداً فاعاًل يف املجتمع".
التدريبات  دورة  ت�����ض��ارك يف  وال��ت��ي  ع��ا���ض��ور  ف��اط��م��ة  ال��ط��ال��ب��ة  واأ���ض��اف��ت 
الع�ضكرية �ضمن �ضل�ضلة الرامج ال�ضيفية الطالبية املتنوعة التي تنفذها 
�ضرطة دبي بالتعاون مع موؤ�ض�ضة الإمارات للتعليم املدر�ضي وهيئة املعرفة، 
اأتوقف عن  2018، ومل  عام  منذ  ال�ضيفية  بالدورات  باللتحاق  " بداأت 
امل�ضاركة بكافة الأن�ضطة الطالبية املتنوعة التي تنظمها �ضرطة دبي على 
ال��ذي كنت  الفراغ  بالقلق من وقت  والدتي  �ضعور  بعد  وذل��ك  العام،  م��دار 
ال�ضيفية لأمني  والدتي للرامج  ال�ضيفية، فلجاأت  العطلة  اأعانيه خالل 
اأهدايف عر النخراط برامج ودورات  واأ�ضعى لتحقيق  واأطورها  قدراتي 
متنوعة اأبرزها دورة للخياطة، ودورة برجمة الروبوت، ودورات بالتدريبات 

الع�ضكرية، بالإ�ضافة للزيارات امليدانية ".
واأ�ضافت فاطمة عا�ضور:" الرامج الطالبية املو�ضمية التي تنفذها �ضرطة 
دبي ب�ضكل عام، والرامج ال�ضيفية ب�ضكل خا�ض، حتقق الكثري من الأمان 
وقت  و�ضغل  ا�ضتثمار  اأم��ورن��ا، من حيث  ولأول��ي��اء  كفتيات  لنا  والطمئنان 
الفراغ الذي يعد الهاج�ض الأكر لنا، كما اأن الرامج املتنوعة التي و�ضعها 
مركز حماية الدويل تعد من الرامج التي تلبي طموح منت�ضبي الرامج 
ال�ضيفية  ملا تت�ضمنه من تنمية بدنية وذهنية، بالإ�ضافة اإىل حما�ضرات 

نوعية وزيارات معرفية للعديد من املواقع التعليمية".
الطالبية  ال�ضيفية  بالرامج  بال�ضتمرار  رغبتها  عا�ضور  فاطمة  واأك��دت 
من  بالعديد  اأ���ض��وة  كمتطوعة،  العامة  الثانوية  م��ن  تخرجها  بعد  حتى 
ت�ضهيل  اأج��ل  من  وجهدهن  وقتهن  �ضخرن  اللواتي  املتطوعات  الطالبات 

ان�ضمام الطالب والطالبات للرامج ال�ضيفية الطالبية.
الطالبات" "عميدة 

عليها  وم�ضرفاتها  زميالتها  اأطلقت  وال��ت��ي  خليل،  �ضيخه  املتطوعة  اأم��ا 
لكونها  الطالبات" نظراً  "عميدة  ال�ضيفي، لقب  را�ضد  مبركز حمدان بن 
العام  منذ  دب��ي  ب�ضرطة  املو�ضمية  الطالبية  بالرامج  بالت�ضجيل  ب���داأت 
تخرجها  وبعد  دبي،  ب�ضرطة  طالبياً  برناجماً   16 ب�  و�ضاركت   ،2016
والطب  "الأمن  بتخ�ض�ض  العليا  التقنية  بكليات  والتحاقها  الثانوية  من 
باملركز  وم�ضرفاتها  زميالتها  م�ضاعدة  عن  تتوقف  األ  ق��ررت  ال�ضرعي"، 
والن�ضراف،  احل�ضور  على  ُت�ضرف  كمتطوعة  بجانبهن  وعملت  ال�ضيفي، 
امل�ضرفني  وموافاة  الرحالت،  وتنظيم  اخلارجية،  اجلهات  مع  والتوا�ضل 

بالتقارير اليومية.
"اإن العمل الع�ضكري ممتع جداً حيث تعلمت  وعن جتربتها، قالت �ضيخة 
وال�ضعي لال�ضتفادة  و�ضغل وقت فراغي،  اأوق��ات يومي  الن�ضباط وتنظيم 
التي  املتنوعة  الرامج  خ��الل  من  دب��ي  �ضرطة  تنفذها  التي  الرامج  من 
تعاىل  اهلل  بعد  الأك��ر  الف�ضل  لوالدتها  اأن  مبينًة  العام"،  ط��وال  تنفذها 

بالن�ضمام للرامج الطالبية املو�ضمية ب�ضرطة دبي، وال�ضتمرار بها.
مركز  م�ضرفة  خمي�ض،  خالد  �ضيخة  مهند�ض  امل���الزم  قالت  جانبها،  م��ن 
الأيقونات  اأح��د  اأ�ضبحت  �ضيخة  املتطوعة  اأن  ال�ضيفي،  را�ضد  بن  حمدان 
الدائمة بالرامج الطالبية خلرتها ودماثة اأخالقها وح�ضن تعاملها مع 
زميالتها الطالبات، ولقربها من حيث ال�ضن اإليهن، بالإ�ضافة اإىل درايتها 
اأوائل  الكاملة بالآلية املتبعة بالرامج الطالبية ب�ضكل م�ضتمر، فهي من 
الطلبة الالتي يتم ا�ضتدعاوؤهن كمتطوعة، وكذلك كزميلة ملد يد امل�ضاعدة 

بتنفيذ الرامج الطالب املتنوعة.
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يعد اتباع حمية غذائية لفقدان الوزن مهمة �شعبة بالن�شبة للكثري من االأ�شخا�ض، 
وقد يكون االنتباه اإىل التفا�شيل التي قد توؤثر ب�شكل �شلبي على �شري عملية فقدان 

الوزن اأ�شعب من احلمية نف�شها.
واأو�شحت خبرية التغذية لورين الك�ض اأننا قد نرتكب اأخطاء �شائعة ميكن اأن 

توؤثر على فقدان الوزن، وقد  ت�شاهم يف ف�شل احلمية الغذائية.
واأ�شافت نه يجب على النا�ض التوقف عن الرتكيز على الرقم املوجود 
األوان وانواع الطعما  املقايي�ض والرتكيز بدال من ذلك على ح�شاب  على 

بدال من ذلك.

واأ�ضارت اإىل اأن بع�ض النا�ض ين�ضون اإ�ضافة الدهون 
توؤدي  اأن  لأن��ه��م يخ�ضون  وال��ك��رب��وه��ي��درات  اجل��ي��دة 
مفتاح  ك��اله��م��ا  ال��واق��ع  يف  بينما  ال����وزن  زي����ادة  اإىل 
لنظام غذائي �ضحي وم�ضتدام، و�ضاركت لورين عدة  

ن�ضائح يجب النتباه عليها:

اأكل ما يكفي من الدهون
اأو  ال��ده��ون  ت�ضتبعد  التي  الغذائية  الأنظمة  متيل 
ال�ضعرات  تلك  ك��ل  ا���ض��ت��ب��دال  اإىل  ب�ضدة  منها  حت��د 
جاهزا  يجعلك  مم��ا  ب��ال��ك��رب��وه��ي��درات،  احل���راري���ة 
لركوب قطار ال�ضكر يف الدم، وبح�ضب لورين ي�ضعى 
ج�ضمك با�ضتمرار اإىل حتقيق التوازن بني م�ضتويات 
ال�ضكر يف الدم والأن�ضولني، مما قد يوؤثر بدوره على 

اإنتاج الكورتيزول )هرمون التوتر(.
دهون  لتخزين  ج�ضمك  اإىل  ال��ك��ورت��ي��زول  وي�����ض��ري 
اجل�����ض��م ب���دل م��ن ح��رق��ه��ا ومي��ك��ن اأن ي����وؤدي اأي�ضا 
الكربوهيدرات،  عالية  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  زي���ادة  اإىل 
وميكن للدهون الغذائية اأن ت�ضاعد يف احلفاظ على 

م�ضتويات الطاقة ب�ضكل مت�ضاو واجلوع.
ال�ضحية  ال��ده��ون  على  باحل�ضول  ل��وري��ن  وتن�ضح 
اخلفيفة  الوجبات  تناول  من  وب��دل  وجبة،  كل  مع 
التي حتتوي على الكربوهيدرات، حاول تناول وجبة 
الروتني  اأو  ال�ضحية  الدهون  على  خفيفة حتتوي 

كاأ�ضا�ض.

تناول الكربوهيدرات
وتقول لورين: "فقط لأنك يجب اأن تاأكل الدهون 
اأي�ضا،عندما  العدو  هي  الكربوهيدرات  اأن  يعني  ل 
من  �ضيما  ل  كبري،  ب�ضكل  الكربوهيدرات  نخف�ض 
اخل�ضار، فاإننا نخاطر اأي�ضا بالتخل�ض من الألياف، 
اأم����ر ����ض���روري ل��ل��ه�����ض��م، والأم����ع����اء احليوية   وه����و 

والتوازن الأي�ضي".
الغذائية  ال��ن��ظ��م  ت��وؤث��ر  اأن  مي��ك��ن  ل��وري��ن  وبح�ضب 
امل��ت��ط��رف��ة يف اأي م��ن ط���ريف ط��ي��ف ال��ده��ون مقابل 
الغذائي  التمثيل  عملية  على  �ضلبا  الكربوهيدرات 

لديك.
وي��ت�����ض��اءل ال��ب��اح��ث��ون واأخ�����ض��ائ��ي��و احل��م��ي��ات يف كل 
اأم منخف�ض  ال��د���ض��م  ق��ل��ي��ل  اأف�����ض��ل،  اأي��ه��م��ا  م��ك��ان، 
ال���ك���رب���وه���ي���درات؟ ل��ك��ن ل ت���وج���د اإج����اب����ة واح����دة 

�ضحيحة.
ب�ضكل  ي��ت�����ض��رف��ون  ال��ن��ا���ض  "بع�ض  ل���وري���ن:  ت��ق��ول 
اأف�ضل مع املزيد من الكربوهيدرات، والبع�ض الآخر 
كل  ال��ده��ون،  م��ن  امل��زي��د  م��ع  اأف�ضل  ب�ضكل  يفعلون 
ج�ضم خمتلف على �ضبيل املثال، وجدت بع�ض الن�ضاء 
اللواتي يعانني من م�ضاكل يف ن�ضبة ال�ضكر يف الدم 
الكيتون  الغذائي  النظام  اأن  الأن�ضولني  مقاومة  اأو 

مفيد كنهج غذائي ق�ضري املدى".
ووجدت الن�ضاء الالتي يتحكمن يف ن�ضبة ال�ضكر يف 

الدم لديهن،
 ولكن لديهن بع�ض امل�ضاكل الكظرية اأو الختاللت 
الكيتون  الغذائي  النظام  اأن  وجدن  قد  الهرمونية، 

اأكرث �ضررا على املدى الطويل.
امل�ضكلة التي يواجهها الكثري من النا�ض مع اخلطط 
الكلية اأو القائمة على ال�ضعرات احلرارية هي اأنهم 
دون  والقيا�ضات،  واملقايي�ض  الأرق���ام  على  ي��رك��زون 
الأطعمة،  يف  الغذائية  العنا�ضر  بكثافة  الع���رتاف 
تقول  ل��ذل��ك،  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  ي�ضتجيب  وك��ي��ف 
لورين: "على �ضبيل املثال، قد ميد ن�ضف كوب من 
الكربوهيدرات  م��ن  بكمية  ج�ضمك  الدببة  ح��ل��وى 
�ضريعة اله�ضم بعد التمرين، لكن تركيبة العنا�ضر 
تختلف  توفرها  التي  ال�ضحية  والفوائد  الغذائية 
متما عن ن�ضف كوب من التوت اأو حبة بطاطا حلوة 

�ضغرية".
ال�ضبع  ب��زي��ادة  احلقيقي  للطعام  اجل�ضم  ي�ضتجيب 

ونتائج التمثيل الغذائي الأف�ضل.
اإن امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة الأ���ض��ا���ض��ي��ة م��ث��ل ال��دج��اج وزيت 
الروتني  ب��ع�����ض  ج�ضمك  ت��ع��ط��ي  والأرز  ال��زي��ت��ون 
كثافتها  عن  م��اذا  ولكن  والكربوهيدرات،  والدهون 

الغذائية وتنوعها؟
اأق���ل من  ع���ددا  الأق����ل  ال��ل��ون  ل��وري��ن يعني  بح�ضب 
ت��ن��اول��ه��ا، رمبا  اأق���ل م��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة ور���ض��ا  العنا�ضر 
ل  ج�ضمك  لكن  الكلية،  اأه��داف��ك  حققت  ق��د  تكون 
يزال يتوق اإىل بقية العنا�ضر الغذائية العديدة التي 

يحتاجها ليعمل يف اأف�ضل حالته.
عندما ن�ضتهلك الكثري من اخل�ضار امللونة، والدهون 
الأ�ضا�ضية،  والروتينات  للج�ضم،  امل��ع��ززة  ال�ضحية 
فاإن عملية الأي�ض لدينا تنب�ض باحلياة، وت�ضتخل�ض 
العديد من الفيتامينات واملعادن وم�ضادات الأك�ضدة 

للحفاظ على ن�ضاط ج�ضمك.

اليقظة يف تناول الوجبات
باحلديث عن اليقظة، تخرنا الأبحاث اأن ممار�ضتها 
اأثناء الوجبات ميكن اأن ت�ضاعد يف تقليل الكورتيزول 
ودهون البطن، تقول لورين ادمج هذه الأ�ضاليب يف 

وجبات الطعام اخلا�ضة بك:

ام�شغ طعامك بالكامل
التلفزيون والهاتف والكمبيوتر  باإيقاف ت�ضغيل  قم 

وحتى الكتب اأثناء الطعام
دائما  عليك  لي�ض  والم��ت��الء،  اجل��وع  م�ضتوى  قيم 

اإنهاء �شحنك
اأنت  ت�ضعر، هل  الطعام  دراي��ة مبا يجعلك  على  كن 
قد  حت�ض�ضي؟  فعل  رد  لديك  قلق،  مم�ضك،  منتفخ، 

يكون هناك �ضيء يف طعامك ل ير�ضيك
ل تاأكل نف�ض الأ�ضياء كل يوم، اأدخل جمموعة متنوعة 

من العنا�ضر الغذائية من الأطعمة احلقيقية

تغيري طريقة التفكري يف الطعام
ال�ضرتاتيجيات  تكون هذه  اأن  لورين ميكن  تو�ضح 
الأ�ضا�ضية هي العوامل التي تغري قواعد اللعبة التي 
كنت تبحث عنها لو�ضع جهود فقدان الدهون على 
ياأتي من  امل�ضار ال�ضحيح، لكن الأه��م من ذلك كله 
فح�ض القناة اله�ضمية، وقدمت لورين عدة ن�ضائح 
ت�ضاهم يف تغري طريقة التفكري يف النظام الغذائي:

عدم جعل هدفك فقط حول فقدان الدهون.
فقدان الدهون هو فقط و�ضيلة للح�ضول على �ضيء 

اآخر تريده حقا.
حدد هذا ال�ضعور الذي تعتقد اأن خ�ضارتك للدهون 
�ضتجلب لك وابداأ يف حتقيق الأهداف وال�ضعي خارج 
قيا�ضات الدهون اأو امليزان نف�ضه لتحقيق ما تريده 

حًقا.
الذي  اجل�ضم  على  احل�����ض��ول  يف  تغيري  اأك���ر  ي��اأت��ي 
ت���ري���ده ع��ن��دم��ا ت��ت��وق��ف ع���ن ال��رتك��ي��ز ك��ث��ريا على 
الأه���داف  ذل��ك ت�ضع  م��ن  وب���دل  املقيا�ض واحل��ج��م 
اأك���رث اأهمية يف  اأخ���رى  اأ���ض��ي��اء  وت�ضع ال��ن��واي��ا ح��ول 

حياتك.
تكوين  حت�����ض��ني  يف  ت���رغ���ب  اأن  ال�����ض��ي��ئ  م���ن  ل��ي�����ض 
ج�ضمك، ولكن عندما يكون هدفنا الوحيد وتركيزنا 
الو�ضول  يتم  فلن  فقط،  اجل�ضم  ده��ون  فقدان  هو 

اإىل هذه اجلزرة املتدلية بالكامل.
وال�ضالم  ال�ضخ�ضية،  للتنمية  اأ�ضا�ضية  اأهدافا  حدد 
هرموناتك   اأو  اأمعائك  و�ضفاء  والطعام،  نف�ضك  مع 

وتقليل التوتر، وحت�ضني العالقات.

يعترب مهمة �شعبة بالن�شبة للكثري من االأ�شخا�ض

خبرية تغذية تقدم تغيريات ب�ضيطة لت�ضهيل االلتزام بالنظام الغذائي

اأن البنكريا�ض قد ل يكون قادرا  ويف حني 
ع��ل��ى اإن���ت���اج الأن�����ض��ول��ني ب�����ض��ك��ل ك����اف، اإل 
يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن  ال��غ��ذائ��ي  نظامك  اأن 

التحكم يف م�ضتويات ال�ضكر يف الدم.
اللذيذة  امل�����ض��روب��ات  اأح���د  للبحث،  ووف��ق��ا 
ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت�����ض��اع��د يف ف��ع��ل ذل���ك هو 

ع�ضري الرمان.
جملة  يف  ُن�����������ض�����رت  درا��������ض�������ة  وب����ح����ث����ت 
 Current Developments
اآثار تناول جرعة  in Nutrition، يف 
ثمانية  �ضعة  ال��رم��ان  ع�ضري  م��ن  واح����دة 

اأون�ضات على م�ضتويات ال�ضكر يف الدم.
وقام الباحثون بتجنيد 21 فردا يتمتعون 

بوزن �ضحي و"طبيعي". 
ومت اإخبار هوؤلء امل�ضاركني ب�ضكل ع�ضوائي 
ب�ضرب املاء وع�ضري الرمان وم�ضروب قائم 
على املاء ملطابقة حمتوى ال�ضكر يف ع�ضري 

الرمان.
ويف حني اأن تناول املاء مل يغري م�ضتويات 
ال�ضكر يف الدم لدى اأي م�ضارك، فقد حقق 

ع�ضري الرمان نتائج واعدة.
 وت���ع���ر����ض اأول����ئ����ك ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون من 
انخفا�ض الأن�ضولني يف الدم اأثناء ال�ضيام 
لنخفا�ض "كبري" يف غلوكوز الدم لديهم 

خالل 15 دقيقة.
التي  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  اإىل  ال��درا���ض��ة  وخل�ضت 

املكونات  اأن  اإىل  ت�����ض��ري  اإل��ي��ه��ا  ت��و���ض��ل��وا 
املوجودة يف ع�ضري الرمان "من املحتمل" 
اأن تنظم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز 

لدى الب�ضر.
ال���رم���ان ع��ل��ى ن�ضبة ع��ال��ي��ة من  وي��ح��ت��وي 
الأنثو�ضيانني، وهي اأ�ضباغ تعطي الع�ضري 
غنية  اجليدة  الأ�ضياء  وه��ذه  املميز،  لونه 

مب�ضادات الأك�ضدة.
م�ضادات  اإن  ال��ن��ظ��ري��ات  اإح�����دى  وت���ق���ول 
بال�ضكر  ق����ادرة ع��ل��ى الرت���ب���اط  الأك�����ض��دة 
م�ضتويات  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري  ال��ت��اأث��ري  ومت��ن��ع 

الأن�ضولني لديك.
ع�ضري  وراء  الكامنة  الآليات  اأن  حني  ويف 

لي�ضت  ال��دم  يف  ال�ضكر  وم�ضتويات  الرمان 
امل��زي��د من  اأن ه��ن��اك  اإل  وا���ض��ح��ة مت��ام��ا، 

الأبحاث التي تدعم تاأثريه.
جملة  يف  ُن�����������ض�����رت  درا��������ض�������ة  ووج������������دت 
اأن   Nutrition Research
م�ضتوى  خف�ض  على  ق���ادرا  ك��ان  الع�ضري 
وتقليل  ال�ضيام  اأث��ن��اء  ال���دم  يف  ال��غ��ل��وك��وز 
بداء  امل�ضابني  ل��دى  الأن�����ض��ول��ني  مقاومة 

ال�ضكري من النوع 2.
وع��ل��ى غ���رار ال��ب��ح��ث ال�����ض��اب��ق، ك��ان��ت هذه 
النتائج وا�ضحة ب�ضرعة كبرية، بعد ثالث 
���ض��اع��ات ف��ق��ط م���ن ال���ض��ت��م��ت��اع مب�ضروب 

الفواكه.

ع�ضري الرمان.. قد يحد من ن�ضبة 
ال�ضكر يف الدم خالل دقائق

االإن�شولني،  اإنتاج  �شعف  عن  ناجمة  مزمنة  حالة   2 النوع  من  ال�شكري  داء  يعد 
على  واحلفاظ  احليوي،  الهرمون  هذا  من  يكفيه  ما  الإنتاج  اجل�شم  يكافح  حيث 

معدله يف الدم.
وعند حرمانك من هذا الهرمون االأ�شا�شي، ميكن اأن ي�شل م�شتوى الغلوكوز يف الدم 

اإىل م�شتويات خطرية.
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�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضايكل 

اوك�ضنز للمزادات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3833083 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

اإعــــــــــلن
ال�ض�����ادة/ بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بريك�ضتون لل�ضيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3015240 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

اإعــــــــــلن
ال�ض�����ادة/اونلى  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

نيد للخ�ضروات والفواكه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3028067 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/دايركت 

واي خلدمات التو�ضيل
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2820012 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :بقالة ق�ضر ناهل

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم :1129387 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 ا�ضافة علي احلاج جمعه الكعبي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف �ضعاده �ضعيد �ضالح املن�ضوري
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

اإعــــــــــلن
للخياطة  :تواقة  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الن�ضائية رخ�ضة رقم :2901837 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 ا�ضافة �ضيف نهيان مبارك بوخرايط العامري %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف �ضعيد نهيان مبارك بوخرايط العامري
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :موؤ�ض�ضة الريام لعمال 

البالط والبال�ضرت
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم :1129498 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 ا�ضافة عبداهلل حممد الريك حممد العامري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف طاهر الريك حممد �ضاملني العامري

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :املنظومة امللكية لالن�ضاءات

رخ�ضة رقم :CN 1072225 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حنان طالل عادل ال�ضامن %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف خالد احمد قا�ضم �ضالم النعمان
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ املنظومة امللكية لالن�ضاءات
ROYAL IMAGE CONSTRUCTION

اإىل/ املنظومه امللكية لالن�ضاءات - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
ROYAL IMAGE CONSTRUCTION SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C-

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :الدقيق خلدمات معدات حقول النفط 

ذ.م.م  رخ�ضة رقم :CN 1064149 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة برابهو �ضاندران كري�ضنان كوتى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف برابهو �ضاندران كري�ضنان كوتى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبدالرزاق حممد م�ضكال العو�ضى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ الدقيق خلدمات معدات حقول النفط ذ م م

ACCURATE OIL-FIELD EQUIPMENT SERVICES LLC

اإىل/ الدقيق خلدمات معدات حقول النفط - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
ACCURATE OIL-FIELD EQUIPMENT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :�ضركة طالب عبداهلل لعمال البالط 

والبال�ضرت - ذ م م  رخ�ضة رقم :CN 1138886 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة طالب عبداهلل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف طالب عبداهلل

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضركة طالب عبداهلل لعمال البالط والبال�ضرت - ذ م م
TALIB ABDULLA TILING & PLASTERING WORK - L L C

اإىل/ طالب عبداهلل ل عمال البالط والبال�ضرت - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
TALIB ABDULLA TILING & PLASTERING WORK - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال التطيني للمباين )البال�ضرت( 4330009
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :�ضوبر ماركت فانو�ض البحر ذ.م.م

رخ�ضة رقم :CN 3690411 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اح�ضان اهلل رحمت اهلل من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / اح�ضان اهلل رحمت اهلل من 49 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد مراد عبداهلل البلو�ضى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضوبر ماركت فانو�ض البحر ذ.م.م

FANOOS AL BAHAR SUPERMARKET L.L.C

اإىل/ �ضوبرماركت فانو�ض البحر - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
FANOOS ALBAHAR SUPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :جمموعة ال�ضحراء

رخ�ضة رقم :CN 1152882 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�ضافة نوره خليفه مطر خمي�ض املزروعى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضراكة لتمثيل ال�ضركات - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
SHARAKA COMPANIES REPRESENTATION .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة كيه اأم كيه لل�ضتثمارات �ض.ذ.م.م
K M K INVESTMENTS L.L.C

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف خليفه مطر خمي�ض املزروعى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ جمموعة ال�ضحراء

AL SAHRAA GROUP
اإىل/ جمموعه ال�ضحراء ذ.م.م

AL SAHRAA GROUP L.L.C.
 فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :�ضوبر اك�ضر�ض للنقليات العامة 

رخ�ضة رقم :CN 1747410 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضوبر اك�ضر�ض للنقليات العامة

SUPER EXPRESS GENERAL TRANSPORT

اإىل/ �ضوبر اك�ضر�ض للنقليات العامة �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ.م.م
SUPER EXPRESS   GENERAL TRANSPORT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :ور�ضة القرية للحدادة 

رخ�ضة رقم :CN 1111767 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد منري عبدالقدو�ض%100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد ح�ضني م�ضعود جويعد الحبابى
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل موؤ�ض�ضة مهنية

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ور�ضة القرية للحدادة
AL QARYA SMITHERY WORKSHOP

اإىل/ ور�ضة حممد منري قدو�ض لعمال الملنيوم والزجاج
MOHAMMED MONIR QUDDUS ALUMINIUM &GLASS WORK

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :توب تارجيت للمقاولت وال�ضيانه 

العامه  رخ�ضة رقم :CN 2744745 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة بهاء عياده غاىل عثمان حجى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف جا�ضم حممد خلفان على ال�ضحى
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ توب تارجيت للمقاولت وال�ضيانه العامه
TOP TARJIT CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ توب تارجيت للمقاولت وال�ضيانه العامه - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
TOP TARJIT CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يومامن تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :كافترييا فري�ض �ضناك 

رخ�ضة رقم :CN 2255052 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�ضم جتاري من/ كافترييا فري�ض �ضناك

FRESH SNACK CAFETERIA
اإىل/ مطعم وادي الراكه

  WADI AL BARAKA RESTAURANT 

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة مطعم  5610001
 تعديل ن�ضاط / حذف م�ضروبات باردة و �ضاخنة  5630004

 تعديل ن�ضاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  5610003
اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية  فعلى كل من له حق 
القت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
املدة حيث �ضت�ضتكمل  انق�ضاء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  غري م�ضوؤولة عن 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
يف الدعوي  رقم: 95-2022 اإجراءات االع�ضار-دبي

اخلا�ضة ب� / كيان ح�ضام حممد حجاوى )حتت اإجراءات الع�ضار(
بناء على احلكم ال�ضادر من حماكم دبي يف الدعوى املذكورة فلقد تقرر افتتاح اإجراءات الع�ضار 
"، وعليه نطلب من  " اأم��ني الج���راءات  اأمينا ل��الإج��راءات   ، وتعيني اخلبري / حممد فرحات 
دائني ال�ضيده / كيان ح�ضام حممد حجاوى ، على خمتلف اأ�ضكالهم القانونية -�ضواء كانوا من 
الأ�ضخا�ض الطبيعيني او العتباريني من القطاع اخلا�ض اأو القطاع العام / احلكومي - تقدمي 
مطالباتهم املالية العالقة – مبا فيها تلك امل�ضجلة امام اجلهات الق�ضائية – يف مواجهة املدين 
املذكور - على ان تكون تلك املطالبات مدعمة بامل�ضتندات والأدلة ذات ال�ضلة وتقدميها ملكتب 
اأمني الجراءات ، وذلك يف غ�ضون 20 يوم عمل من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن. حيث �ضيتم اعداد 
الجراءات،  اأمني  قبل  املقبول منها من  بغية حتديد  الديون  تقيم  وبالتايل  بالدائنني،  �ضجل 
و�ضيلي ذلك اعداد قائمة بالدائنني الذين تقدموا مبطالباتهم اأمام اأمني الإجراءات ومن ثم 

رفعها اأمام قا�ضي الع�ضار.
كما يطلب اأمني الإجراءات من كل ذي م�ضلحة له حق يف اى من اأموال املدين ان يتقدم بطلب 
ا�ضرتداد الأموال املنقولة او غري املنقولة اململوكة له من بني اأموال املدين خالل مدة اأق�ضاها 
�ضهرين من تاريخ الن�ضر وعلى ان يبني يف طلب ال�ضرتداد نوع وطبيعة موا�ضفات تلك الأموال 

وطبيعة احلق الوارد عليها.
كما يطلب اأمني الإجراءات من اأي �ضخ�ض تتوافر لديه اأي بيانات او معلومات ذات �ضله باأموال 
املدين املذكور اأن يتقدم بها ، على مكتب " اأمني الجراءات " الكائن يف مكتب فرحات و�ضركاه – 
دبي – ديرة – �ضارع الرقة – الطابق اخلام�ض مكتب 5001 بناية فندق ايبي�ض مدخل املكاتب 
هاتف رقم Email، suha@farahatco.com / 042500251   ولال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال 

ب�ضكرتارية اأمني الجراءات الن�ضة / منال وعلى الوات�ض اب رقم 0507862887
اأمني االجراءات/اخلبري / حممد فرحات

 �عالن للد�ئنني
70590

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
       �إعالن بيع عقار بالن�ضر

               يف �لتنفيذ رقم: 211 / 2020 / 17 - تنفيذ عقاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ: تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/161 طعن عقاري، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 
وامل�ضاريف للر�ضوم  �ضامال   ،  ) 15727500درهم 

طالب التنفيذ:دافيد وليام برويز
عنوانه:الإمارات اإمارة دبي بور�ضعيد - ديره دبي �ضارع رقم -8 مبنى �ضيتي اأفينو- �ضقة 208 بوملان هوتيل

املطلوب اإعالنه:ذا ديفلوبر للعقارات �ض ذ م م
 - 405 ال��راب��ع - مكتب  ال��ط��اب��ق  اإم����ارة دب���ي - م��دي��ن��ة دب���ي - ع���ود ميثا - ع��م��ارة املحكمة  ع��ن��وان��ه: الإم�����ارات - 

a@a.com  -  043574900  -  0097142279555
التالية  الأي��ام الثالث  05:00:00 م ويف  ال�ضاعة   2022-08-24 املوافق  مو�ضوع الإعالن:اأنه يف يوم الربعاء 
الإمارات  �ضركة   ( البيع  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجري  اقت�ضى احلال  اإن 
ال�ضراء  راغبي  وعلى   ) http://www.emirates auction.ae الإلكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات 
اإيداع تاأمني ليقل عن 20 % من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�ضه معززاً مبا يرره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة 
البيع  التالية جلل�ضة  اأي��ام  وامل�ضاريف خالل ع�ضرة  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  املدنية وعلى من  الإج���راءات 
اأن ل  امل��زاد ب�ضرط  التالية لر�ضوم  اأن يزيد على الثمن خالل الأي��ام الع�ضرة  ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة  وفيما يلي 

بيان اأو�ضاف املمتلكات
 TAMANI ARTS OFFICE وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 86 - ا�ضم املبنى -

- رقم املبني : 1 - رقم الوحدة - )1553( - امل�ضاحة : 29،20 مرت مربع التقييم:24/ 316،959  درهم
 TAMANI ARTS OFFICE وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 86 - ا�ضم املبنى -

- رقم املبني : 1 رقم الوحدة) 1635( - امل�ضاحة 39.97 مرت مربع التقييم: 43/ 431،794 درهم
وحدة عقارية:- املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 88 - ا�ضم املبني بارك لين - رقم املبني 1 - رقم الوحدة 

: ) 2110( امل�ضاحة 51،74 مرت مربع التقييم : 84/ 468،075 درهم
- وحدة عقارية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 88 - ا�ضم املبني بارك لين - رقم املبني : 1 - رقم الوحدة 

: )2903( - امل�ضاحة : 28،89 مرت مربع - التقييم: 05/ 385،878 درهم
- وحدة عقارية:- املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 88 - ا�ضم املبني بارك لين - رقم املبني 1 - رقم الوحدة 

: )2717( - امل�ضاحة : 29،86 مرت مربع التقييم: ) 42/ 389،205( درهم 
وحدة عقارية املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 88 - ا�ضم املبنى بارك لين - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة : 

)3002( - امل�ضاحة : 31،65 مرت مربع - التقييم: 91/ 431،910 درهم 
 وحدة عقارية املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 88 ا�ضم املبني : بارك لين - رقم املبني : 1 - رقم الوحدة 

: )2917( - امل�ضاحة : 29،94 مرت مربع - التقييم: 41/ 400،980 درهم
- وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 88 - ا�ضم املبني : بارك لين - رقم املبني 1 - رقم 

الوحدة : )2721( - امل�ضاحة : 33،86 مرت مربع التقييم: 46/ 428،832  درهم 
وحدة عقارية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 88 - ا�ضم املبني بارك لين - رقم املبني : 1 - رقم الوحدة 

: )2720( - امل�ضاحة : 28 مرت مربع التقييم : 08/ 365،210 درهم
مالحظات:1 - يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

70533

الإعالناتكم يف 

يرجى االت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

من  �ضادرة  اأ�ضهم  �ضهادة  فقدان 
الإ�ضالمي  اأب���وظ���ب���ي  م�������ض���رف 
مبارك  م���ه���ري  ب���ا����ض���م:ف���اط���م���ه 
رق����م   - احل������م������ريي  �����ض����ل����ط����ان 
 ADIB10197573 ال�ضهادة:
فعلى   ، الأ�ضهم:2.755  ع���دد 
لل�ضركة  ت�ضليمها  ي��ج��ده��ا  م��ن 
على  الت�����������ض�����ال  او  امل�������ذك�������ورة 

رقم:0505219700

فقدان �ضهادة اأ�ضهم
�ضادرة  اأ���ض��ه��م  ���ض��ه��ادة  ف���ق���دان 
با�ضم:�ضاحي  ات�������ض���الت  م���ن 
���ض��ل��ط��ان م��ع�����ض��م احل���م���ريي - 
  ETC8283:ال�ضهادة رق��م 
عدد الأ�ضهم:17.601 ، فعلى 
لل�ضركة  ت�ضليمها  يجدها  م��ن 
على  الت���������ض����ال  او  امل������ذك������ورة 

رقم:0505219700

فقدان �ضهادة اأ�ضهم
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�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
�إعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�ضارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
عمايل    SHCAPCILABS2022 /0000950 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ا�ضالم امني امني حافظ - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/10 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
ال�ضارقة الحتادية ال�ضتئنافية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   )  335 رقم  الدعوى 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�ضرة 

بو�ضفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/3  
مكتب �خلدمات �لق�ضائية      

زينب عبد �لكرمي �حمد 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم  150012/2022    
املنذرة:�ضركة التاأمني فيدلتي املتحدة )�ض.م.ع( - فرع دبي - امل�ضماة م�ضبقا �ضركة التاأمني املتحدة 

�ض.م.ع - فرع دبي 
امل��وح��د:6292651-4- الرقم  اجلن�ضية  �ضينية   ،  Hanna Tsao ت�ضاو  الثانية:حنا  اليها  املنذر 
على   014500 رق��م  ال�ضيك  بتحرير  قمتم  وان  �ضبق  بانه  الن��ذار  ه��ذا  مبوجب  نخطركم   784-1950
املنذرة وعند  ل�ضالح  درهم  الف  درهم ثمامنائة  وق��دره )800.000(  م�ضرف اخلليجي فرن�ضا مببلغ 
عر�ض ال�ضيك للوفاء على امل�ضرف امل�ضحوب عليه تبني ان احل�ضاب مغلق وبقي املنذر اليهما ممتنعني 
عن �ضداد قيمة ال�ضيك ل�ضالح املنذرة وبالتايل فان ذمتهما املالية تكون ما زالت م�ضغولة بقيمة ال�ضيك 
املذكور وب�ضفتنا وكالء عن املنذرة وتطبيقا لحكام املادة 63 الفقرة 1 من الالئحة التنظيمية لقانون 
الجراءات املدنية وحيث ان املنذرة ترغب يف ا�ضتيفاء ذلك املبلغ وعليه فان املنذرة تنبه املنذر اليهما 
ايام من تاريخ الن�ضر لهذا الن��ذار القانوين ويف حالة  املبلغ املرت�ضد وذلك خالل 5  ب�ضرورة �ضداد 
عدم ال�ضتجابة اىل ذلك فان املنذرة �ضتقوم باتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة يف مواجهتكم 
للزامكم بدفع  قيمة ال�ضيك مو�ضوع هذا النذار مع الزامكم بكافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة.وكيال عن املنذرة املحامي/احمد مطر املهريي
  �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70197 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم  150013/2022    
املنذرة:�ضركة التاأمني فيدلتي املتحدة )�ض.م.ع( - فرع دبي - امل�ضماة م�ضبقا �ضركة التاأمني املتحدة �ض.م.ع - فرع دبي 
املنذر اليها الثانية:حممود كامل ح�ضون Mahmoud hassoun  - فل�ضطيني اجلن�ضية ومبوجب 
وثيقة �ضفر �ضادرة من اجلمهورية اللبنانية الرقم املوحد:7-7598404-1968-784 نخطركم مبوجب هذا 
النذار بانه �ضبق وان قمتم بتحرير ال�ضيكات رقم: 991285-991284-991283-991282-991281-991286-
-999713-999712-999711-999710-999709-999706-999706-999705-999704-999703-999702
999714-999715-999716-999717-999718 على م�ضرف اخلليجي فرن�ضا مببلغ وقدره )670.000( درهم 
�ضتمائة و�ضبعني الف درهم اماراتي ل�ضالح املنذرة وعند عر�ض ال�ضيك للوفاء على امل�ضرف امل�ضحوب عليه 
فان  وبالتايل  املنذرة  ل�ضالح  ال�ضيك  قيمة  �ضداد  عن  ممتنعني  اليهما  املنذر  وبقي  مغلق  احل�ضاب  ان  تبني 
ذمتهما املالية تكون ما زالت م�ضغولة بقيمة ال�ضيكات املذكورة وب�ضفتنا وكالء عن املنذرة وتطبيقا لحكام 
ا�ضتيفاء  املنذرة ترغب يف  ان  املدنية وحيث  التنظيمية لقانون الج��راءات  الفقرة 1 من الالئحة  امل��ادة 63 
ذلك املبلغ وعليه فان املنذرة تنبه املنذر اليهما ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد وذلك خالل 5 ايام من تاريخ 
الن�ضر لهذا النذار القانوين ويف حالة عدم ال�ضتجابة اىل ذلك فان املنذرة �ضتقوم باتخاذ كافة الجراءات 
القانونية الالزمة يف مواجهتكم للزامكم بدفع قيمة ال�ضيك مو�ضوع هذا النذار مع الزامكم بكافة الر�ضوم 

وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وكيال عن املنذرة املحامي/احمد مطر املهريي

  �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70197 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
�عالن بالن�ضر

رقم  2022/150076    
SATHEESH KUMAR SATHYASEELAN املنذر:�ضاتي�ض كومار �ضاتي�ضيالن - هندي اجلن�ضية

�ضد املنذر اليه:�ضاجي �ضامنوجان �ضيتيار - هندي اجلن�ضية
العنوان جمهول   -  SAJI SHANMUGHAN CHETTIYAR

املو�ضوع/اعالن انذار عديل بالن�ضر
مبوجب �ضيك بني املنذرة واملنذر اليه وذلك لنظري اتعاب حماماه قام على اثرها املنذر اليه بتحرير �ضيك ل�ضالح 

املنذره من ح�ضابه ال�ضخ�ضي وكما هو مو�ضح باجلدول ادناه:

حيث انه وعند تقدمي هذا ال�ضيك لل�ضحب بوا�ضطة املنذرة مل يتم �ضرفه كون احل�ضاب مفلق ح�ضب افادة البنك 
املح�ضوب عليه ال�ضيك لذا فاإننا بهذا النذار نخطرك وذلك بان تقوم ب�ضداد املبلغ امل�ضتحق يف ذمتك والبالغ 95.000 
درهم خم�ضة وت�ضعون الف درهم مع الفادة القانونية بواقع 12% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2022/1/1 
وذلك خالل خم�ضة ايام من تاريخ ت�ضلمكم لهذا النذار وال فاننا �ضنلجاأ ملقا�ضاتكم وفقا للقانون واتخاذ الجراءات 
ر�ضوم  التقا�ضي من  اج��راءات  الناجمة عن  التكاليف  كافة  والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا مع حتميلكم  الالزمة 

واتعاب حماماة وغريها.
  �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70197

رقم ال�ضيك
000199

تاريخ ال�ضيك
2022/1/1

البنك امل�ضحوب عليه
بنك الحتاد الوطني

مبلغ ال�ضيك
95.000

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
�عالن بالن�ضر        

                  يف  �ملنازعة رقم:1938/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات الرابعة ع�ضر رقم 763

مو�ضوع املنازعة : الزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره )8.219.93( درهم ثمانية الف ومائتان وت�ضعة ع�ضر 
درهم وثالثة وت�ضعون فل�ض والفائدة القانونية بواقع 5% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام 

2- الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:كابارول للدهانات �ض.ذ.م.م

مكتب  مقابل   -  369-151 رقم  الر���ض  مبنى قطعة   - بردبي   - -ال�ضناعية  دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
الرخاء 

املطلوب اإعالنه :  1- كي جو فالكون خلدمات ادارة امل�ضاريع  -  �ضفته : متنازع �ضده 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره )8.219.93( 
درهم ثمانية الف ومائتان وت�ضعة ع�ضر درهم وثالثة وت�ضعون فل�ض والفائدة القانونية بواقع 5% �ضنويا من 
تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام 2- الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة- 
التقا�ضي عن بعد لذا  ال�ضاعة:09:00 �ضباحا بقاعة  امل��واف��ق:2022/8/16  الثالثاء  وحددت لها جل�ضة يوم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70579 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

�عالن بالن�ضر        
                  يف  �ملنازعة رقم:1201/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 

املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات الثانية ع�ضر رقم 761
املتنازعة من عدالة املحكمة املوقرة احلكم- اول:الت�ضريح بت�ضجيل الدعوى وحتديد  املنازعة : تلتم�ض  مو�ضوع 
وقدره  للمتنازعة مببلغ  يدفع  بان  �ضده  املتنازع  ثانيا:الزام   - بها  �ضده  املتنازع  اع��الن  مع  لنظرها  اق��رب جل�ضة 
الفائدة  مع  فل�ض  وارب��ع��ون  وثمانية  دره��م  وخم�ضون  خم�ضة  ثمامنائة  ال��ف  وارب��ع��ون  �ضبعة  درهما   )47.855.48(
القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�ضداد - ثالثا:الزام املتنازع �ضده بالر�ضوم وامل�ضاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:�ضركة جمموعة المارات لالت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع بني يا�ض - مبنى برج ات�ضالت - �ضقة الرابع 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد خالد غالم فريد  -  �ضفته : متنازع �ضده 

امل��وق��رة احلكم-  املحكمة  ع��دال��ة  م��ن  املتنازعة  تلتم�ض  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�ضوع 
املتنازع  ثانيا:الزام  بها -  املتنازع �ضده  اقرب جل�ضة لنظرها مع اعالن  الدعوى وحتديد  بت�ضجيل  اول:الت�ضريح 
�ضده بان يدفع للمتنازعة مببلغ وقدره )47.855.48( درهما �ضبعة واربعون الف ثمامنائة خم�ضة وخم�ضون درهم 
وثمانية واربعون فل�ض مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�ضداد - ثالثا:الزام 
املوافق:2022/8/11  اخلمي�ض  يوم  جل�ضة  لها  وحددت  املحاماة-  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  �ضده  املتنازع 
ال�ضاعة:09:00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70021 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

 �ضهادة بالتا�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري- بانحالل �ضركة
ا�ضم ال�ضركة : تي ار اي او لتجارة االثاث �ض.ذ.م.م 

ال�ضكل  برج خليفة   - بردبي   - �ضايناين  فا�ضديف  نري�ض  202- ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 953914 رقم القيد بال�ضجل التجاري 
: 1567696 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعاله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�ضجل 
بتاريخ 2022/6/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/15 وعلى 
عبداهلل املرزوقي ملراجعة  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  من لديه 
J ملك مدينه دبي ال�ضناعيه - �ضيح �ضعيب  احل�شابات العنوان : مكتب رقم 12 0352 -  
- هاتف : 042408784 فاك�ض : م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد و�ل�ضياحة

70533 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
�ضهادة بالتا�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري- بتعني م�ضفي 

ا�ضم امل�ضفي : عبداهلل املرزوقي ملراجعة احل�شابات 
العنوان : مكتب رقم J  - 0352 12 ملك مدينه دبي ال�ضناعيه - �ضيح �ضعيب - هاتف : 

: فاك�ض   042408784
املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�ضياحة  الإقت�ضاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�ضفية تي ار اي او لتجارة االثاث �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/6/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/15 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد و�ل�ضياحة

70533

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
�إعالن يف �لق�ضية �لتنفيذية بالن�ضر 

جزئي جتاري   AJCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0003145/ 

اإىل املحكوم عليه : حممود عبداملجيد زكي رزق 
حيث انه قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:امل�ضتقبل 
اعاله،  اليها  امل�ضار  الق�ضية  يف   ، فردية   موؤ�ض�ضة  واحلافالت  ال�ضيارات  لتاأجري 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم  ومبا 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال 

الر�ضوم وامل�ضاريف :15924.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعاله خالل )15( 
يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
�إعالن يف �لق�ضية �لتنفيذية بالن�ضر 

جزئي جتاري   AJCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0002289/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد نا�ضر خمي�ض علي احلفيتي 
حيث انه قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:الندل�ض 
لتاأجري ال�ضيارات واحلافالت ، اجلن�ضية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�ضية 
احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�ضار 
 : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�ضم  ودفع  املذكور 

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف :34408.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعاله خالل )15( 
يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
�إعالن يف �لق�ضية �لتنفيذية بالن�ضر 

جزئي جتاري   AJCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0002165/ 

اإىل املحكوم عليه : را�ضد ح�ضني حممد نا�ضر 
حيث انه قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:الندل�ض 
لتاأجري ال�ضيارات واحلافالت ، اجلن�ضية المارات العربية املتحدة  ، يف الق�ضية 
احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�ضار 
 : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�ضم  ودفع  املذكور 

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف :31682.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعاله خالل )15( 
يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن 

املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
تنازل/وبيع

�عالن بالن�ضر
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد:ن�ضار بوتياندى بوتان بورا ابوبكر - اجلن�ضية الهند 
ال�ضيد:اكر  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يف  يرغب 
الرخ�ضة  يف  الهند  اجلن�ضية   - �ض  م  مويدين  كوجنو  مودين  كوجنو  فيتيل  م�ضلم 
رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  بامارة  تاأ�ض�ضت  اخل�ضراء(  الرو�ضة  )كافترييا  امل�ضماه 

)758009( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة
تعديالت اخرى:

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

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
تنازل/وبيع

�عالن بالن�ضر
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد:ا�ضيك �ضيخ حممد بابول �ضيخ - اجلن�ضية بنغالدي�ض 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد:�ضاجب 
با�ضو مياه ح�ضني - اجلن�ضية الهند يف الرخ�ضة امل�ضماه )وادي املعادن لتجارة اخلردة 
املعدنية( تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم:787178 ال�ضادر من دائرة 

التنمية القت�ضادية بال�ضارقة.
تعديالت اخرى:

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

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم  2022/1/150091    
املنذرة:دانوب هوم ذ.م.م - بوكالة/املحامية مع�ضومة ال�ضايغ

�ضبت  بن  عبيد  خليفة  ملالكها/اأحمد  فردية  موؤ�ض�ضة   - البناء  ملقاولت  اليه:دملا  املنذر 
ال�ضام�ضي - اماراتي اجلن�ضية - جمهول حمل القامة

العديل مبحاكم  الكاتب  امل�ضدق لدى  العديل  املنذر مبوجب هذا الخطار  يخطركم 
دبي بتاريخ:31 مار�ض 2022 باملحرر رقم 2022/1/84884 بان ينذركم ب�ضرورة �ضداد 
املتاأخر وق��دره )050.000( دره��م خم�ضون الف دره��م وذل��ك خالل مدة  بدل اليجار 
)5( اأيام من تاريخ هذا النذار وال �ضوف ن�ضطر لتخاذ الجراءات القانونية �ضدكم 

حلفظ حقوق املنذر مع الزامكم الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
  �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70197 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
 �عالن بالن�ضر

رقم �لدعوى  915/2021 عقاري جزئي  
مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
مبارك  عبداهلل   -2 �ضامل  غ��الم  مبارك  م��رمي   -1/ �ضدهما  امل�ضتاأنف  اىل 
غالم �ضالم - جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / ا�ضماء مبارك غامن 
�ضامل كن�ضام - قد ا�ضتاأنف/احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2021/915 عقاري 
جزئي -  وحددت لها جل�ضه يوم اخلمي�ض املوافق 2022/9/8 ال�ضاعة 10.00 
او من ميثلكم  يقت�ضي ح�ضوركم  وعليه  بعد  التقا�ضي عن  بقاعة  �ضباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ال�ضتئناف
70392 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف �لتنفيذ رقم  3747/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد   ،  2021-7962 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 

)334.790( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : نريفانا لل�ضفر وال�ضياحة �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - اخلالدية - ابوظبي �ضارع زايد الول - مبنى بناية كمال تاور - �ضقة 
14 -بجوار ماكدونالز - وميثله:جا�ضم حممد عبدالعزيز حممد ماجد ال�ضويدي

املطلوب اإعالنه : 1- اديني ابراهيم ماكاجنول )مدير وخمول بالتوقيع( 2- رافني جرنال برتوليوم 
�ض.ذ.م.م - �ضفتهما : منفذ �ضدهما

مو�ضوع الإعالن :قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)334790( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4800/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/3195 جتاري جزئي واملعدل بال�ضتئناف 
للر�ضوم  �ضامال  دره��م   )406840( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد   ، جت��اري  ا�ضتئناف   2021/1343 رق��م 

وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : �ضركة الرتاث ال�ضرقي للمقاولت العامة �ض.�ض وملالكها حم�ضن بن علي بن عويظة 

اليامى
عنوانه:المارات - امارة ال�ضارقة - اخلان - ال�ضارقة

املطلوب اإعالنه : 1- النوبة للو�ضاطة التجارية �ض.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن :قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)406840( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

فقدان �ضهادات اأ�ضهم �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 

اأ�شهم �شادرة من  �شهادات  اأ�شمائهم  التالية  ال�شادة  فقد كل من 
ال�شركة العاملية القاب�شة لزراعة االأ�شماك )اأ�شماك( .

ال�شهادة:  رقــم   - البلو�شي  كــرم  �شاه  حمزه  عــبــداهلل  عبيد 
�شهم  1200 اال�شهم   عدد   -  ASMAK1721439

ـــم الــ�ــشــهــادة:  ــاه الــبــلــو�ــشــي - رق ــش ــزه � ــم عــبــداهلل زايــــد ح
�شهم  1200 اال�شهم   عدد   -  ASMAK174985

ــادة:  ــه ــش ــ� ــي - رقــــم ال ــش ــو� ــل ــب غــــامن زايـــــد حـــمـــزه �ـــشـــاه ال
�شهم  1200 اال�شهم   عدد   -  ASMAK174988

او   . اعــله  املــذكــورة  لل�شركة  ت�شليمها  يجدها  ممن  الــرجــاء 
االت�شال على تيلفون رقم 0508222646  م�شكورا

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
�إعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة �ل�ضارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �ليد �ل�ضريعة ملقاوالت تركيب وحد�ت �لتكييف ذ.م.م
�ملرجتعة �ل�ضيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0002264/ 

اإىل املحكوم عليه : اليد ال�ضريعة ملقاولت تركيب وحدات التكييف ذ.م.م 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضوره عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ:فخري 
واخوانه لتجارة املكيفات ذ.م.م  ، يف الق�ضية امل�ضار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف :49143.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
�عالن بالن�ضر        

                  يف  �لدعوى رقم:81/2022/22 مدين كلي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الوىل رقم 400

الف  ومائة  مليون  ع�ضر  و�ضتة  مائة   )116103318( وق��دره  مببلغ  بتعوي�ض  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�ضوع 
وثالثة الف وثالثمائة و�ضبعة ع�ضر ريال �ضعودي او ما يعادلها بالدرهم الماراتي )113703849.43( درهم 

اماراتي. 
املدعي:موؤ�ض�ضة املختار املتميز التجارية وميثلها ال�ضيد/عبداهلل �ضعد حممدال دولة ال�ضهراين

دبليو  ام��ام جي   - ت��اور - �ضقة 711  ال�ضعادة - مبنى ريجال  �ضارع  ام��ارة دبي - بردبي -   - عنوانه:المارات 
ماريوت - وميثله:اأمريه حممد �ضقر حممد ال�ضوري

املطلوب اإعالنه:  1- الكوبوند لل�ضناعه ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بتعوي�ض مببلغ وقدره )116103318( مائة 
بالدرهم  يعادلها  ما  او  �ضعودي  ريال  ع�ضر  و�ضبعة  الف وثالثمائة  الف وثالثة  ومائة  و�ضتة ع�ضر مليون 
الماراتي )113703849.43( درهم اماراتي - وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2022/8/10  ال�ضاعة 
09.00 �ض يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70392

�لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
تنازل/وبيع

�عالن بالن�ضر
بنغالدي�ض  اجلن�ضية   - المني   نور  ال�ضيد:ميزان حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  100% وذلك  البالغة  ح�ضته  كامل  95% من  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ال�ضيد:حممد مق�ضود الرحمن حممد افالطون اجلن�ضية بنغالدي�ض - يف الرخ�ضة 
رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  بامارة  تاأ�ض�ضت  للحالقة(  املريجة  غرب  )�ضالون  امل�ضماه 

رقم:615023 ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة .
تعديالت اخرى:

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

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
تنازل/وبيع

�عالن بالن�ضر
اجلن�ضية   - الطيب  احمد  حممد  خالد  ال�ضيد:احمد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ل�ضالح   %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  ال�ضودان 
ال�ضيد:كوديادكا عبدال�ضمد حممد - اجلن�ضية الهند - يف الرخ�ضة امل�ضماه )بقالة 

توت ال�ضام( �ضادرة من التنمية القت�ضادية يف ال�ضارقة بالرقم:777642 .
تعديالت اخرى:ليوجد

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

لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
 �ضهادة بالتا�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري- بانحالل �ضركة

ا�ضم ال�ضركة : دي يف جلوبال لينك �ض.ذ.م.م 
10.07 ملك املركز التجاري العاملي - املركز التجاري الثاين - بردبي  العنوان : مكتب رقم 
، ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 715546 رقم القيد بال�ضجل 
التجاري : 1142679 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري 
يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
2022/4/14 وعلى  2022/4/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يو ات�ض واي جيم�ض لتدقيق 
احل�شابات العنوان : مكتب رقم 601+602+603+604+605+606 ملك جيم�ض ماتيو 
بوتني - بردبي - برج خليفة - هاتف : 042770606 فاك�ض :045548234 م�ضطحباً 

معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد و�ل�ضياحة

70533 �لعدد 13614 بتاريخ 2022/8/8 
�ضهادة بالتا�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري- بتعني م�ضفي 

ا�ضم امل�ضفي : يو ات�ض واي جيم�ض لتدقيق احل�شابات
 - بوتني  ماتيو  جيم�ض  ملك   606+605+604+603+602+601 رقم  مكتب   : العنوان 

بردبي - برج خليفة - هاتف : 042770606 فاك�ض :045548234
املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�ضياحة  الإقت�ضاد  تعلن  هذا  مبوجب 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  �ــض.ذ.م.م  لينك  دي يف جلوبال  لت�ضفية  اأع��اله 
بتاريخ 2022/4/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/14 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد و�ل�ضياحة

70533
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•• دبي – د.حممود علياء

����ض���در م����وؤخ����راً ع���ن م���رك���ز جمعة 
وال�������رتاث كتاب  ل��ل��ث��ق��اف��ة  امل���اج���د 
ال���زخ���رف���ي���ة  “الفنون  ب����ع����ن����وان 
من  العثمانية  اأورب��ا  يف  الإ�ضالمية 
نهاية  اإىل  الهجري  الثامن  القرن 
الهجري”،   ع�����ض��ر  ال��ث��ال��ث  ال���ق���رن 
وق���د ا���ض��ت�����ض��اف امل���رك���ز ي���وم اأم�ض 
اأغ�ضط�ض عر من�ضته   4 اخلمي�ض 
الإلكرتونية موؤلف الكتاب الدكتور 

اأ�ضتاذ  ال���ن���ور،  ع��ب��د  ح�����ض��ن حم��م��د 
الآث�������ار الإ����ض���الم���ي���ة ووك���ي���ل كلية 
�ضوهاج،  جامعة  يف  ال�ضابق  الآث���ار 
نقا�ضية،  علمية  جل�ضة  يف  مب�ضر، 
املهتمني  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ح�ضرها 

مبو�ضوع الكتاب.
امل��ح��ا���ض��ر ح��دي��ث��اً مف�ضاًل  ث  حت����دَّ
الكتاب  ع����دة ح����ول  ع���ن م��وا���ض��ي��ع 
اجلغرافية  الأط�����ر  اأب����رزه����ا:  ِم����ن 
وال����ت����اري����خ����ي����ة وال���ف���ن���ي���ة لأورب��������ا 
املخطوطات  وت�ضاوير  العثمانية، 

التطبيقية  والفنون  والأل��ب��وم��ات، 
و�ضجاد  ون�ضيج  وف��خ��ار  خ���زف  م��ن 
وم����ع����ادن واأ����ض���ل���ح���ة وجم����وه����رات 
واأخ�����ض��اب وزج����اج و���ض��واه��د قبور، 
وخ����ت����م اجل���ل�������ض���ة ب����احل����دي����ث عن 
التاأثريات الفنية املتبادلة بني اأوربا 

العثمانية واأوربا الغربية.
وجرى خالل اجلل�ضة طرح العديد 
م��ن الأ���ض��ئ��ل��ة وال���ض��ت��ف�����ض��ارات من 
ِقبل اجلمهور على املحا�ضر، والذي 

بدوره قام بالإجابة عليها جميعاً.

يف جل�شة نقا�شية علمية
مركز جمعة املاجد ي�ضلط ال�ضوء على الفنون الزخرفية االإ�ضالمية يف الع�ضر العثماين

ترميم  م��ن  ل��الآث��ار  الأع��ل��ى  املجل�ض  انتهي 
مق�ضورة الذهب مبعبد هابو بالر الغربي 
م�ضطفي  د.  واأك�����د  الأق�������ض���ر.،  مب��ح��اف��ظ��ة 
وزيري الأمني العام للمجل�ض الأعلى لالآثار 
م�ضرية  ب���اأي���اد  مت���ت  ال��رتم��ي��م  اأع���م���ال  اأن 

خال�ضة من مرممي املجل�ض الأعلى لالآثار، 
وال�ضناج  الت�����ض��اخ��ات  اإزال������ة  ���ض��م��ل��ت  ح��ي��ث 
اأح��دث��ت��ه��ا عوامل  ال���ت���ى  ال��ت��ل��ف  وم���ظ���اه���ر 
وظهور  الزمن،  م��رور  عن  الناجتة  التعرية 

الألوان الأ�ضلية للمق�ضورة.

ال�ضيانة  ع��ام  مدير  عو�ض  �ضعدي  واأ���ض��اف 
والرتميم مب�ضر العليا اأن ترميم مق�ضورة 
معبد  ترميم  م�����ض��روع  ي��اأت��ي �ضمن  ال��ذه��ب 
هابو والذي بداأ العمل به يف مار�ض املا�ضي، 
مبق�ضورة  مت��ت  ال��ت��ي  الأع��م��ال  اأن  م�ضيًفا 
والت�ضجيل  التوثيق  اأع��م��ال  �ضملت  ال��ذه��ب 
ب��ا���ض��ت��خ��دام ال��ك��ام��ريا ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة قبل 

واأثناء وبعد الرتميم، 
التنظيف  ق��ب��ل  الأول����ي����ة  ال��ت��ق��وي��ة  اأع���م���ال 
والكيميائي  امليكانيكي  التتنظيف  واأع��م��ال 
الرتميم  وا���ض��ت��ب��دال  الت�����ض��اخ��ات  واإزال�������ة 
بالإ�ضافة  احل��وائ��ط  على  املتهالكة  القدمي 

اإىل اأعمال التقوية املختلفة للجدران.
و معبد هابو اأحد اأهم املعابد امل�ضرية، وقد 
امل��ل��ك رم�ضي�ض  ل��ذك��ري  ت��خ��ل��ي��دا  ب���ن���اوؤه  مت 
الطقو�ض  لإق����ام����ة  ����ض���ي���ده  ح���ي���ث  ال���ث���ال���ث 

اجلنائزية ولعبادة الإله اآمون،
 وهو يتكون  من فناء اأول به نقو�ض للحروب 
التي خا�ضها امللك رم�ضي�ض الثالث ثم الفناء 
�ضالة  يليه  لالحتفالت  نقو�ض  وب��ه  الثاين 
اخلا�ضة  املقا�ضري  جانبيها  وعلى  الأع��م��دة 
واأهمها  املعبودات  ليع�ض  واملكر�ضة  باملعبد 
م��ق�����ض��ورة ال��ذه��ب وال��ت��ي مت الإن��ت��ه��اء من 

ترميمها واإعادتها اإىل األوانها الأ�ضلية.
وي���ق���ول حم��م��ود ح��ام��د احل�����ض��ري مدر�ض 
جامعة   – القدمية  امل�ضرية  واللغة  الآث���ار 
“بوابة  ل���  ت�ضريحات  ف��ى  اجل��دي��د  ال����وادي 
اأن مدينة هابو تقع  غرب النيل  الأهرام” ، 
ج��ن��وب جبانة ط��ي��ب��ة.، وم��دي��ن��ة ه��اب��و : هي 
اأق�ضى  الواقع يف  الت�ضمية احلديثة للقطاع 
الغربية  ال�ضفة  على  طيبة  م��ق��رة  ج��ن��وب 
بقناة  النهر  م��ع  ترتبط  وه��ي  النيل،  لنهر 

مائية قدمية.
من  اجلنائزي  الثالث  رم�ضي�ض  معبد  ويعد 

ومقا�ضري  الع�ضرين،  الأ���ض��رة  معابد  اأعظم 
نطاق  �ضمن  تقع  التي  الإل��ه��ي��ات  املتعبدات 
املعبد، و هو اأحد املعابد القليلة يف م�ضر التي 
1924م  ومنذ  والن�ضر،  احلفائر  تناولتها 
يعمُل   �ضيكاغو  جل��ام��ع��ة  ال�����ض��رق��ّي  وامل��ع��ه��د 
 1924 باحلفر ور�ضم خرائط للموقع من 
من  والكتابات  املناظر  م��دون��اً   1937 اإىل 

1924 ف�ضاعداً. 
اأن����ه م���ن خ���الل تق�ضيم  وي���وؤك���د احل�����ض��ري 
الأول  ال�ضرح  ثم  املعبد  نبداأ مبدخل  املعبد 
الثاين ثم �ضالة  الفناء  الفناء الأول ثم  ثم 
الأ�ضاطني  ���ض��ال��ة  ث���م  الأوىل  الأ����ض���اط���ني 

الثانية ويف نهاية املعبد قد�ض الأقدا�ض ،
“الكرنك  هابو  مدينة  معبد  على  ويطلق   
من  وه������و  ل�����ض��خ��ام��ت��ه  ن����ظ����راً  الغربي” 
ال���ت���ي خ�ض�ضت  اجل��ن��ائ��زي��ة  امل���ع���اب���د  اأك�����ر 
اأقامه  ال��ذي  وهو  الفراعنة،  ذك��رى  لتخليد 
“رعم�ضي�ض” الثالث حيث  يعتر من اأكرث 
اإبهاراً يف غرب طيبة. وبني يف بداية  املعابد 
ال��ث��ال��ث ك��م��ع��ب��د جنائزي  ح��ك��م رع��م�����ض��ي�����ض 
اأمني  البناء  عملية  على  واأ���ض��رف  ت��ذك��اري، 
خزانة معبد اآمون )اآمون-م�ض(، وكان يت�ضل 
باملعبد ق�ضر يقيم فيه امللك رعم�ضي�ض وقت 
زينت  املعبد  وحوائط  الدينية.  الحتفالت 
بن�ضاطات امللك رعم�ضي�ض الثالث الع�ضكرية 
وح����روب����ه ���ض��د ���ض��ع��وب ال��ب��ح��ر ع��ل��ى وجه 
باأعياد  لالحتفالت  ور�ضومات  اخل�ضو�ض، 

الآلهة.
هامة  معابد  ع��دة  ه��اب��و  مدينة  ت�ضم  كما   
وحورحمب،  اآى  ومعبد  اآم���ون  معبد  منها 
ل�  الإلهيات  واملتعبدات  الزوجات  ومقا�ضري 
عملوا  الذين  املنقبني  اأ�ضهر  اأما  “اآمون”.، 
فى هابو كال من  : جورج دار�ضي، هول�ضر، 

بورخرت، املجل�ض الأعلي لالآثار

كتاب  وال��ت��وزي��ع  للن�ضر  ال�ضكمجية  دار  ع��ن  ���ض��در 
للناقد والباحث والروائي  “ثالث روايات ق�ضرية”، 
الراحل عبد اجلواد خفاجي، الذي ترك عدًدا كبرًيا 
مل  التي  والق�ض�ضية  والرواية  النقدية  الأعمال  من 

تطبع يف حياته.
وكان ال�ضاعر اأ�ضرف البولقي قد توىل مهمة البحث 
فيما تركه خفاجي من مرياث اأدبي وثقايف بالتعاون 

مع اأ�ضرة خفاجي،
اإعداد  بانتهائه من  العام منذ �ضهور  ال��راأي   ليفاجئ 
اأكرث من �ضتة اأعمال نقدية وروائية وق�ض�ضية كانت 

خمطوطات عند خفاجي.
ب��اك��ورة هذه  “ثالث رواي���ات ق�ضرية”  ك��ت��اب  وي��اأت��ي 
الأعمال، وهو جتربة جديدة خلفاجي الذي اأ�ضدر يف 

حياته �ضبع روايات طويلة، وي�ضم هذه الكتاب ثالث 
روايات ق�ضرية هي ما مل تقله قرنفلة، ثقافة اجل�ضد، 

الراجل بتاع املزامري. 
خاطب  ال��ب��ولق��ي  اأ���ض��رف  ال�ضاعر  اأن  بالذكر  جدير 
خفاجي  كتب  من  كتاب  اأي  لتطبع  الدولة  موؤ�ض�ضات 
اإىل  التي عرث عليها، لكن موؤ�ض�ضة واح��دة مل تلتفت 
خ��ط��اب��ه، ح��ت��ى ت��ق��دم واح����د م��ن اأ���ض��دق��اء وتالميذ 
حتّمله  معلنا  ال�ضيد،  حممد  د.  املخل�ضني  خفاجي 

نفقة طبع هذا الكتاب.
خا�ض  ت�ضريح  يف  ال��ب��ولق��ي  اأ���ض��رف  ال�ضاعر  وي��ق��ول 
�ضوف  القادمة  القليلة  الأي��ام  »اإن  الأه���رام«  »بوابة  ل� 
ت�ضهد مفاجاآت �ضارة يف ملف طبع اأعمال عبد اجلواد 

خفاجي«.

�ضملت التنظيف امليكانيكي.. االنتهاء من 
ترميم نقو�س مق�ضورة الذهب باالأق�ضر

روايات جديدة مل تن�ضر من قبل لعبد 
اجلواد خفاجي ت�ضدر بعد رحيله

•• اأبوظبي- الفجر

اإدارة  ال�����ض��ع��ر يف جل��ن��ة  اأك���ادمي���ي���ة  ���ض��در ع���ن 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال���رام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
“�ضاعر  جم��ل��ة  م���ن   187 ال���ع���دد  ب��اأب��وظ��ب��ي 
املليون” الذي ا�ضتمل على عدد من املو�ضوعات 
وال�ضتطالعات املتنوعة التي تناولت موا�ضيع 
ال�ضعرية والثقافية بكل  ال�ضاحة  نوعية ترثي 

ما هو جديد.
والرطب  النخلة  اأهمية  العدد  كلمة  وتناولت 
تاريخ  خ����ّل����ده  ح�������ض���اري  اإرث  ب���اع���ت���ب���اره���م���ا 
املحلية  البيئة  عنا�ضر  اأب��رز  وهما  الإم����ارات،  
ال��ت��ي جت��ود بهما الأر����ض على اب��ن الإم����ارات، 
الوطنية  الهوية  ووح��دة  الأ�ضالة  وجتمعهما 

والإرث اخلالد،
ال���رتاث احل�ضاري الإن�����ض��اين لدولة   وك��ذل��ك 

الإمارات،
للقيادة  ال�ضديدة  بالتوجيهات  اأي�ضا  ونّوهت   
القطاع  تنمية  يف  احلكيمة  وروؤيتها  الر�ضيدة 
الإم��ارات مل�ضتوى  اأو�ضلت دولة  التي  الزراعي، 
وت�ضديرها  وال��رط��ب  التمور  اإن��ت��اج  يف  متقدم 

لدول العامل.
ملهرجان  ال�ضاملة  التغطية  ال��ع��دد  يف  وُن�����ض��ر 
ت�ضمنته  وم���ا  ال��18  دورت����ه  يف  ل��ل��رط��ب  ل��ي��وا 
اأي��ام متوا�ضلة من زي��ارات ل�ضمو  على مدار 8 
ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 

بن  نهيان  ال�ضيخ  ومعايل  الظفرة،  منطقة  يف 
والتعاي�ض،  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان،  اآل  م��ب��ارك 
وممثلي  ���ض��ف��راء  واأي�����ض��ا  ال�ضخ�ضيات  وك��ب��ار 
ع�ضرات  تنظيم  على  ع��الوة  الأجنبية،  ال��دول 
جوائز  لها  ر�ضدت  التي  وامل�ضابقات  الفعاليات 

بقيمة اإجمالية بلغت 8.3 مليون درهم.
و����ض���م���ل ال�����ع�����دد احل��������ايل م�����ن امل���ج���ل���ة على 
من  ع���دد  اآراء  ح���ول  الأول  ك���ان  ا�ضتطالعني 
الديوان  اأهمية  ح��ول  العربي  ال��وط��ن  �ضعراء 
ك��ون��ه مي��ث��ل قيمة مادية  »امل��ط��ب��وع«،  ال��ورق��ي 
توجه  واأ�ضباب  ال�ضاعر،  لدى  كبرية  ومعنوية 
البع�ض منهم للن�ضر الإلكرتوين عر من�ضات 
للجمهور  ت�ضل  لأنها  الجتماعي«  »التوا�ضل 
واأي�ضا  اأ���ض��رع  ان��ت�����ض��ارا  اأك����ر،  وحت��ق��ق  ب�ضكل 

ب�ضبب كلفة الطباعة الباهظة.
اأردنيون  الآخر فتحدث جنوم  ال�ضتطالع  اأما 
موا�ضمه  يف  املليون”  “�ضاعر  ب��رن��ام��ج  م���ن 
حيث  من  الرنامج  لهم  اأ�ضافه  عما  ال�ضابقة 
احل�����ض��ور والإجن�������ازات وم��وق��ف��ه��م ال��ي��وم من 
و�ضع  اإذ  اخلليج،  مبنطقة  ال�ضعرية  ال�ضاحة 
لهم موطئ قدم على هذه ال�ضاحة، وحقق لهم 

ح�ضوراً حقيقياً،
 جعل اجلميع يلتفت لن�ضاط احلركة ال�ضعرية 
���ض��ه��رة وحافزاً  ���ض��ه��ادة  وم��ن��ح��ه��م  ب��ل��ده��م،  يف 
ل��ال���ض��ت��م��راري��ة ب���الإب���داع وت��ق��دمي م��ا ير�ضي 

الذائقة ال�ضعرية بكافة م�ضتوياتها.

ال�ضعر  اأن  ال�ضعراء عر هذا ال�ضتطالع  وبنّي 
ال��ن��ب��ط��ي ب�����الأردن ق��ب��ل »���ض��اع��ر امل��ل��ي��ون«، كان 
واخلليجية،  العربية  املتلقيات  ع��ن  حمجوباً 
النبطي  ال�ضعر  ف��اأ���ض��ب��ح  ال��رن��ام��ج،  ب��ع��د  اأم���ا 
اأ�ضهم  اإذ  وجت��دي��د،  انتعا�ض  ح��ال��ة  يف  ب����الأردن 
باإبراز مواطن اجلمال فيه، ومنحه  الرنامج 
�ضعراء  اأ�ضماء  وظهرت  باخلليج،  اأكر  انت�ضاراً 
بعد  ال�ضعرية،  لكل منهم مدر�ضته  الأردن  من 
ان كان ال�ضعر النبطي يف الأردن قبل م�ضابقة 
“�ضاعر املليون” يعاين من قلة انت�ضاره اإل يف 
به  الإع��الم��ي  ال��ب��وادي، وك��ان الهتمام  بع�ض 

�ضبه معدوم«.
و�ضّم العدد ح��وارات مع جمموعة من �ضعراء 
جتاربهم  عن  فيها  حتدثوا  والف�ضيح  النبطي 
وجناحاتهم واجلديد من اإ�ضداراتهم ال�ضعرية، 
م�ضاحة  ال��ع��دد  اأف���رد  “في�ضبوك”  زاوي���ة  ويف 
للحديث عن �ضفحة ال�ضاعر املوريتاين اأحمد 
مولود ر�ضوان جنم املو�ضم الثالث من برنامج 

»اأمري ال�ضعراء«،
 ومت��ت اإع���ادة ن�ضر ع��دد من الأب��ي��ات ال�ضعرية 
املتميزة لنجوم م�ضرح �ضاطئ الراحة يف زاوية 
»تويرت«، اإ�ضافة اإىل عدد من املقالت النقدية 
نيفني طينة،  ود.  الوغالين،  د.خالد  لكل من 

وخلود بنا�ضر.
ال���ع���دد ح����وار م���ع م��ق��دم��ة برنامج  وت�����ض��م��ن 
“�ضاعر املليون” يف مو�ضمه العا�ضر الإعالمية 

م�ضريتها  ع��ن  حت��دث��ت  ال��ت��ي  ال�ضيباين  ن���دى 
التلفزيوين،  ال��ت��ق��دمي  جم���ال  يف  الإع��الم��ي��ة 
م�ضاحة  منحتها  التي  الرنامج  يف  وجتربتها 
ج��دي��دة للتعلم واك��ت�����ض��اب م��ه��ارات ج��دي��دة يف 
اأحبتها  ال��ت��ي  اللحظات  اأج��م��ل  واأن  ال��ت��ق��دمي، 
الإيجابي عن  بالرنامج هو اختالف اخلروج 
ال�ضعر  جمهور  �ضغف  اأم���ا  والرجت����ال،  الن�ض 
اإعادة  اأن  معترة  جميلة،  م�ضوؤولية  فحّملها 

التجربة �ضرف كبري لها.
كما �ضم العدد جمموعة من الأخبار اخلا�ضة 
تتعلق  واأخ����رى  ال�ضعر،  اأك��ادمي��ي��ة  ب��اإ���ض��دارات 
الرتاثية  وامل�����ض��اب��ق��ات  امل��ه��رج��ان��ات  ب��ان��ط��الق 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال�����ض��ع��ري��ة اأب���رزه���ا خ��ر انطالق 
الظفرة  مهرجان  من  ع�ضر  ال�ضاد�ضة  ال���دورة 
الرتاثي يف ال��28 من اأكتوبر القادم، اإىل جانب 
والرامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  اإع��الن  خر 
باب  فتح  ع��ن  ب��اأب��وظ��ب��ي،  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
ملو�ضمه  ال�ضعراء«  »اأم��ري  برنامج  يف  الت�ضجيل 
موقعه  عر  بامل�ضاركة،  الراغبني  اأمام  العا�ضر 
الإل����ك����رتوين ح��ت��ى 12 اأغ�����ض��ط�����ض اجل����اري، 
باب  اللجنة عن فتح  اإع��الن  ع��الوة على خر 
“املنكو�ض”،  م��ن  الثالث  املو�ضم  يف  الت�ضجيل 
املتخ�ض�ض  ال��ت��ل��ف��زي��وين  امل�����ض��اب��ق��ات  ب��رن��ام��ج 
وا�ضتمرار  ال�ضعر،  اأحل��ان  اأح��د  املنكو�ض  بلحن 
امل�ضاركة به حتى 19 اأغ�ضط�ض اجلاري، وذلك 

عر املوقع الإلكرتوين للرنامج.

�ضدور العدد اجلديد من جملة »�ضاعر املليون«
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مل�شت الكثري من احلب والدعم من النا�ض بعد لقب )ملكة جمال لبنان(

يا�ضمينا زيتون: ا�ضتغلت على نف�ضي
 كثريًا كي اأك�ضب املناف�ضة

ملكة  بلقب  فوزِك  اللبنانيني مع خر  َتفاُعَل  مل�ضِت  • كيف 
التي  ال�ضتثنائية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف   2022 لبنان  ج��م��ال 
لهذا  الق�ضري  ال��ت��وق��ف  بعد  خ�ضو�ضاً  ل��ب��ن��ان،  فيها  مي��ّر 
احتفظت  رعيدي  )مايا  �ضنوات   3 مل��دة  اجلمايل  احل��َدث 

باللقب طوال املدة(؟
- النا�ض كانوا ي�ضعرون بحما�ضة كبرية حتى قبل اإجراء 
احل��ف��ل، وه��م ع���ّروا ع��ن ذل��ك خ��الل التح�ضري لهذه 
امل�ضابقة اجَلمالية كي يعرفوا ما التغيريات التي طراأت 
اآِخ���ر ملكة  ان��ت��خ��اب  ���ض��ن��وات على  ِ 4 م���رور  عليها بعد 
احلفَل  �ضتتخّلل  التي  امل��ف��اج��اآت  وم��ا  لبنان،  يف  جمال 
اللقب  على  �ضيتناف�ضن  اللواتي  ال�ضبايا  هن  وَم��ن 

ويحققن اأحالمهن.
الكثري م��ن احل��ب وال��دع��م من  كما مل�ضت 

النا�ض بعد فوزي باللقب.
يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  ي��ت��ق��دم  َم���ن  • ك��ل 
هدفه  ي��ك��ون  جمالية  م�ضابقة 
ال���ف���وز. ���ض��م��ن��ي��اً، ه���ل كنِت 
اللقب  ب���������اأن  ت�������ض���ع���ري���ن 

�ضيكون من ن�ضيبك؟
ع���ل���ى  ك�������ن�������ُت   -
ث��ق��ة ب����اأن اهلل 
يل  �ضيختار 
اأ�ضتحقه  ما 
ال�ضيء  اأو 
الذي يجب اأن 
حياتي،  يف  يتواجد 

لأنه يعرف م�ضاَرها.
ك���ن���ُت اأوؤم�����ن 

باأن اخلرَي اآٍت وباأنه حتى لو مل اأفز باللقب، فال بد اأن يكون بانتظاري 
الكثري من الأ�ضياء اجليدة واجلميلة.

ولذلك، كنُت اأ�ضعر بال�ضعادة مبعزل عن النتيجة.
اإىل ذلك، فاإن التعاطي كان جمياًل جداً بني كل الفتيات اللواتي �ضاركن 

يف امل�ضابقة، 
ومل اأكن لأحزن يف حال فوِز اأي �ضبية غريي باللقب، وهّن كّن يفكرن 

مثلي، ولذلك كّن �ضعيدات جداً بعد فوزي.
ولكنني  امل�ضابقة،  اأك�ضب يف  كي  كثرياً  نف�ضي  على  ا�ضتغلت  اأنني  �ضك  ل 
ربحاً  كانت  �ضواء  النتيجة،  ل  لتقبُّ نف�ضي  هياأُت  قد  كنت  ذات��ه  الوقت  يف 

اأم خ�ضارة.
امل�ضابقة  يف  احلقيقية  ُمناِف�ضتك  باأنها  �ضعرِت  التي  ال�ضبية  َم��ن   •

ووجدِت اأنها اأجمل منك؟
- مل نكن نفكر بهذه الطريقة، بل كنا نحاول اأن نخّمن من �ضتكون امللكة 

بيننا.
كنا نعي�ض كل يوم بيومه ونفّكر ماذا ميكن اأن نفعل.

النتيجة؟ اإعالَن  �ضبقْت  التي  الأخرية  اللحظة  يف  �ضعرت  • ماذا 
- كنُت اأنظر اإىل وجوه اأهلي، 

وهم كانوا ي�ضعرون بالتوتر اأكرث مني.
امللكة؟ �ضتكونني  باأنك  �ضعرِت  • وهل 

�ضتفوز  التي  امللكة  اأن��ا  وباأنني  بالتفاوؤل  �ضعرُت  اأج��وب��ت��ي،  خ��الل  م��ن   -
باللقب.

بلقب  الفوز  تتوّقعني  فهل  والطموحات،  الأحالم  من  الكثري  • لديك 
ملكة جمال الكون؟

- اإن �ضاء اهلل. �ضحيح اأن اأحالمي كثرية، ولكن كل ما اأراه حالياً هو لقب 
ملكة جمال الكون.

امل�ضابقة؟ هذه  موعد  • وما 
- يف دي�ضمر املقبل.

اخلا�ضة  التح�ضريات  يف  للم�ضاركة  نوفمر  �ضهر  يف  لبنان  و���ض��اأغ��ادر   
باحلفل.

لبنان؟ يف  للم�ضوؤولني  توّجهينها  التي  الر�ضالة  • ما 
- اأمتنى عليهم اأن مينحوا املزيد من الفر�ض للجيل ال�ضاب لأنهم 

الأمل الوحيد للبنان.
م�ضابقة ملكة جمال لبنان التي ح�ضلت على م�ضتوى الوطن 
غرّيت الكثري من وجهة نظر النا�ض ومنحْتهم الأمل، فكيف 
تكون احلال اإذا تعّددت هذه امل�ضابقات و�ضارك فيها العن�ضر 

ال�ضاب ب�ضكل كبري.
اللبناين؟ لل�ضعب  تقولني  • وماذا 

- �ضعيدة جداً لأنني جعلت اللبنانيني ي�ضعرون بالفخر، واأمتنى اأن 

يعينهم اهلل على كل ما يح�ضل يف لبنان، واأن تنتهي الأزمة التي منر بها 
واأن تعود الفرحة اإىل بيوت اللبنانيني.

اليوم؟ وحتى  باللقب  فوزك  منذ  حياتك  يف   َ َتَغريَّ • ماذا 
باأنني  اأ�ضعر  ب��ف��وزي. كما  اأه��ل��ي  اأ���ض��ف فرحة  اأن  ���ض��يء. ل ميكن  ك��ل   -

)رفعت راأ�ض �ضيعتي( وكل من يعرفونني يفتخرون بي.
ملتابعة  تخططني  كنت  هل  لبنان،  جمال  م�ضابقة  يف  ت�ضاركي  مل  • لو 

درا�ضتك اجلامعية والعمل يف املجال الإعالمي؟
- نعم.

ال�ضنة؟ هذه  الدرا�ضة  عن  �ضتتوقفني  • وهل 
- هذا الأمر غري وارد حتى الآن.

 ل �ضك اأن اجلامعة �ضتتّفهم و�ضعي وت�ضاعدين اأكرث يف متابعة احل�ض�ض 
الدرا�ضية وامل�ضاركة يف المتحانات، خ�ضو�ضاً واأنني �ضاأترفع اإىل ال�ضنة 

الثالثة على اأن اأتخّرج من بعدها.
ت�ضريي  اأن  مي��ك��ن  ه��ل  ال��ك��ون  ج��م��ال  م��ل��ك��ة  ب��ل��ق��ب  ف���زت  ح���ال  • يف 
يف  التمثيل  جم���ال  تقتحمي  واأن  راي  اإي�����ض��واري��ا  ال��ه��ن��دي��ة  خ��ط��ى  ع��ل��ى 

هوليوود؟
- مل ل!

التمثيل؟ حتبني  اأنك  يعني  • هذا 
- ل ميكن تفويت جتربة التمثيل يف هوليوود.

الفن؟ يف  العمل  على  اأهلك  ي�ضجعك  • هل 
- طبعاً.هم يعرفونني جيداً ويثقون بي ويعرفون كيف رّبوين، ولذلك 

هم ل يخافون علّي اأبداً.
عائلتك؟ اأفراد  عدد  • كم 

- اإىل اأمي واأبي، لدّي �ضقيق و�ضقيقة واأنا كبرية البيت.
جمالك؟ مثل  ميلكون  هم  • وهل 

- طبعاً.
بالفوز؟ عجرم  نان�ضي  لك  باركْت  • هل 

التي  التعليقات  ك��ل  اأط��ل��ع على  بالفوز ومل  ب���اَرَك يل  َم��ن  اأع���رف  - مل 
و�ضلْتني.

احلفل؟ يف  وجودها  خالل  • اأق�ضد 
- كال، لأنني مل األتِق بها.

حياتك؟ يف  حب  يوجد  • هل 
- كال.

اأنا ل اأزال يف ال� 19 من عمري وهناك اأحالم كثرية يجب اأن اأحققها واأن 
اأركز على م�ضتقبلي اأكرث،

 قبل اأن َيْدُخَل اأي �ضخ�ض اإىل حياتي.
ميديا(؟ )ال�ضو�ضيال  على  متابعيك  عدد  اأ�ضبح  • كم 

- قبل اللقب كانوا 16 األفاً وبعده اأ�ضبحوا 120 األفاً حتى الآن.

م�ضل�ضلها اجلديد  ال�ضربيني عر�ض  دينا  النجمة  تنتظر 
"اآخر دور" اذى يعر�ض على اإحدى املن�ضات الرقمية 
ال�ضربيني  دينا  وجت�ضد  املقبلة،  الفرتة  خالل 
اتهامها  يتم  فتاة  دور  العمل  اأح��داث  خ��الل 
يف جرمية قتل ومع مرور الأحداث املحكمة 
ترء �ضاحتها وتتواىل وتت�ضابك الأحداث يف 

اإطار من الت�ضويق والثارة.
وان��ت��ه��ى امل���خ���رج ح�����ض��ني امل��ن��ب��اوى م���ن مراحل 
دينا  بطولة  دور"  "اآخر  مل�ضل�ضل  واملك�ضاج  املونتاج 
10 حلقات، وهو  يتكون من  وال��ذى  ال�ضربينى، 
امل�ضل�ضل  يعد  حيث  ���ض��رى،  و���ض��ام  تاأليف  م��ن 

اأوىل جتارب املنباوى يف م�ضل�ضالت املن�ضات.
بطولته  يف  ي�����ض��ارك  دور"  "اآخر  م�����ض��ل�����ض��ل 
بجانب دينا ال�ضربينى، كل من اأحمد خالد 
ال�ضمان،  اإب��راه��ي��م  ع��اب��دي��ن،  نهى  ���ض��ال��ح، 
اخل�ضت،  مرمي  جمال،  ميمى  ن�ضار،  مها 
�ضيوف  الفنانني  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
واإخراج  �ضري،  و�ضام  وتاأليف  ال�ضرف 

ح�ضني املنباوي.
املنباوى  ح�ضني  امل��خ��رج  اأن  اإىل  ي�ضار 
فى  "عمهم"  فيلم  حالياً  ل��ه  يعر�ض 
ال�����ض��ي��ن��م��ات، ب��ط��ول��ة ال��ن��ج��م حممد 
اإم��ام، وي�ضارك يف بطولته عدد من 
الفنانني ومنهم هدى املفتى، اآينت 

عامر، حممد لطفى، واآخرون.

ك�ضف ال�ضيناري�ضت هانى �ضرحان عن م�ضل�ضله القادم فى رم�ضان، خالل ا�ضت�ضافته بالرنامج 
م�ضطفى:  فاطمة  الإعالمية  مع   90،90 رادي��و  على  بي�ضحك  ال��رادي��و  الإذاع���ى 
اإن �ضاء اهلل  "بعمل على م�ضل�ضل �ضوق الكانتو واللى هيتعر�ض  وقال: 
فى رم�ضان القادم وتدور اأحداثه فى حقبة زمنية قدمية واأنا �ضعيد 

اأوى بال�ضغل على العمل ده واإن �ضاء اهلل يعجب اجلمهور".
 واأ�ضاف هانى: "�ضوق الكانتو هو اأول تعاون بينى وبني الفنان 
عايزين  وك��ن��ا  �ضنني  بقالنا  ا���ض��ح��اب  اإح��ن��ا  ب�ض  ك���رارة  اأم���ري 
ن�ضتغل مع بع�ض من فرتة ".وبعد �ضوؤاله عن خمرج يرغب 
املخرج  وب��ني  بينه  تعاون  اأول  عن  ك�ضف  معه  التعاون  فى 
تامر حم�ضن وقال: "مع الأ�ضتاذ تامر حم�ضن فى م�ضروع 
كبري ب�ض هياخد وقت طويل فى التح�ضري والتنفيذ ب�ض 
اأنا �ضعيد جًدا بالعمل معه"، وحتدث هانى عن اختفائه 
فيلم  "كان فى  ال�ضينمائية و�ضرح  الأعمال  �ضاحة  عن 
اهلل  �ضاء  واإن  عليه  �ضغال  كنت  ميت�ضمو�ض  اللى  ا�ضمه 
كتابته  كوالي�ض  هانى  اجلاية".وك�ضف  ال�ضنة  يت�ضور 
من  الأول  اجل��زء  �ضفت  وقال"اأنا  "الختيار":  ج��زاأي 
امل�ضل�ضل وعجبنى جًدا وكان نف�ضى اأ�ضتغل على عمل زى 
الختيار ب�ض جما�ض فى دماغى خال�ض اإنى هعمل جزء 
يقوىل  بيكلمنى  ميمى  بيرت  لقيت  بعدها  ب�ض  منه  تانى 
اأنا  ب�ض  ك��ان حت��دى مرعب  وده  الثانى،  اجل��زء  نكتب  ي��ال 

بحب التحديات ووافقت على طول".

اأمري كرارة يناف�س 
فى رم�ضان 2023 

بـ»�ضوق الكانتو«

دينا ال�ضربيني متهمة يف جرمية قتل 
�ضمن اأحداث م�ضل�ضل »اآخر دور«

بعد ثلث �شنواٍت من االنتظار، مت تتويج يا�شمينا زيتون ملكة على عر�ض اجلمال اللبناين يف حفٍل كبري اأحيْته الفنانة 
نان�شي عجرم وبثته الـ LBCI على �شا�شتها.يف هذا احلوار يا�شمينا زيتون حتدثْت عن اأحلمها الكثرية ، واأهمها لقب 

ملكة جمال الكون، الفتة اإىل اأن )كل �شيء( تغريرّ بعد فوزها باللقب اجلمايل.
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درا�ضة تقارن اأثر التمرين يف درء 
اخلرف بني الرجال والن�ضاء!

وجدت درا�ضة جديدة اأن التمرين ميكن اأن ي�ضاعد البع�ض يف جتنب اخلرف 
- ولكن ذلك يخ�ض الإناث فقط دون الذكور.

ووجد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا، �ضان دييغو )UCSD(، اأن البيانات 
التي تظهر اأن امل�ضي ال�ضريع اأو ركوب الدراجات اأو حتى لعب الغولف ميكن 
اأن ي�ضاعد يف جتنب التدهور العقلي يف �ضن ال�ضيخوخة، ميكن اأن ينطبق 

فقط على الن�ضاء.
فيه  ينخرط  ال��ذي  التمرين  "نوع"  ب�ضبب  يكون  ق��د  ه��ذا  اأن  ويعتقدون 
الأ�ضخا�ض، حيث تزداد احتمالية م�ضاركة الن�ضاء الأكر �ضنا يف التمارين 

اجلماعية التي يقوم بها نظرائهن الذكور.
ي�ضتطيع كال  للجميع، حيث  املعرفية قيمة  التمارين  اأن  الباحثون  ووجد 
امل�ضاركة  خالل  من  عاما   13 اإىل  ت�ضل  ملدة  ال�ضيخوخة  اإبطاء  اجلن�ضني 
الف�ضول  وح�ضور  البنغو  ولعب  القراءة  ذلك  يف  مبا  العقلية  الأن�ضطة  يف 

الدرا�ضية.
التي  كاليفورنيا،  الأع�����ض��اب يف جامعة  ب��ا، عاملة  ال��دك��ت��ورة ج��ودي  وق��ال��ت 
قادت الدرا�ضة: "وجدنا اأن الن�ضاط البدين الأكر مرتبط باحتياطي اأكر 

ل�ضرعة التفكري لدى الن�ضاء، ولكن لي�ض لدى الرجال".
ويف الدرا�ضة - التي ُن�ضرت موؤخرا يف جملة Neurology - قام العلماء 
بتقييم القدرة العقلية ل� 758 �ضخ�ضا كانوا يبلغون من العمر 76 عاما 
والبع�ض  ال��ذاك��رة،  اأو  التفكري  يف  م�ضاكل  من  يعاين  ل  والبع�ض  تقريبا. 
الآخر يعاين من �ضعف اإدراكي خفيف، والبع�ض الآخر يعاين من اخلرف.

وخ�����ض��ع امل�����ض��ارك��ون مل�����ض��ح ل��ل��دم��اغ واخ��ت��ب��ار ال��ت��ف��ك��ري وال����ذاك����رة لتقييم 
احتياطيهم املعريف - وهو املخزن املوؤقت الذي يولده الدماغ للتغطية على 

التدهور.
واأظهرت النتائج اأن الن�ضاء اللواتي ميار�ضن الريا�ضة اأكرث لحظن تاأثريا 
الريا�ضة  ميار�ضون  الذين  الرجال  ل��دى  يظهر  مل  اأدمغتهن  على  وقائيا 

اأكرث اأي�ضا.
وجود  ع��دم  م��ن  ال��رغ��م  "على  ال��ورق��ة:  يف  العلماء  كتب  النتائج،  ول�ضرح 
اأبلغت  فقد  اجلن�ض،  ح�ضب  وال��ق��راءة  ال��ورق  لعب  �ضلوكيات  يف  اختالفات 
الن�ضاء عن م�ضتويات اأعلى من الف�ضول اجلماعية مقارنة بالرجال. وعلى 
الف�ضول اجلماعية بطبيعتها  الورق والقراءة، ت�ضتمل  اأن�ضطة لعب  عك�ض 

على مكون اجتماعي قد ي�ضرك ب�ضكل خمتلف القدرات املعرفية".
وت�ضمنت القيود يف الدرا�ضة اأنها ركزت على �ضمال مانهاتن، نيويورك، ما 

يعني اأنها ا�ضتبعدت النا�ض يف املناطق الريفية.
اإنها  العلماء  ق��ال  وال��ت��ي  والهيكلية،  املجتمعية  ال��ع��وام��ل  تقي�ض  مل  كما 

العقلية. رئي�ضية" للقدرة  "حمددات 
للتمرين  كان  اإذا  ما  لتحديد  الدرا�ضات  من  ملزيد  حاجة  هناك  اإن  وقالوا 

تاأثري وقائي اأكرث �ضد اخلرف لدى الن�ضاء فقط.

؟ تعلم  فيما  فتتهم  تعلم  ال  فيما  تقل  ال   : القائل  • من 
الثوري

امليثان؟ غاز  خ�شائ�ض  • من 
ي�ضتعل بلهب اأزرق غري م�ضيء

عام؟ اك�شجني  بدون  ايفر�شت  قمة  ت�شلق  • مت 
1978

العنكبوت  خيوط  ت�شتخدم  التالية  الطيور  •اي 
اللزجة يف بناء االع�شا�ض؟

الطنان
يتم  عن�شر  اأول  وهو  كيميائي  عن�شر  ْكنيْتيوم  التَّ  •
االأ�شم  هو  فما  الذري43،  وعــدده  �شناعًيا،  اإيجاده 

الذي اأطلقه عليه العلماء يف البداية ؟
ما�ضوريوم

الإن�ضان.  عند  الذوق  حا�ضة  من  اأقوى  للذوق  حا�ضة  متلك  احليوانات  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 
فمعلوم اأن جمموع اع�ضاب التذوق عند الإن�ضان حوايل 3000، وهي لي�ضت ح�ضا�ضة جداً بل معتدلة. وهناك 
بع�ض ف�ضائل احليوانات حتمل يف ل�ضانها اأكرث من 5500 ع�ضب ذوقي. وهناك جمموعة من احليوانات 
ي�ضل جمموع اأع�ضاب الذوق لديها ما يقارب 50،000 جمموعة. ومتلك احليوانات البحرية عادة اأع�ضاب 

تذوق على جلودها اخلارجية يف كامل ج�ضدها. اأما الذباب والفرا�ضات فتوجد هذه الأع�ضاب يف اأقدامها. 
منقاره. بحجم  ثقب  خالل  من  ج�ضمه  ميّرر  اأن  ميكنه  العمالق  الهادئ  املحيط  • اأخطبوط 

الق�ض. يحبون  ل  • الغزلن 
ببطء. اأنثى  اإىل  يتحول  ثم  ذكر  حياته  بداية  يف  يولد  • اجلمري 

الكنغر. حيوان  من  خمتلف  نوع   50 • هناك 
اليوم. يف  الديدان  من  وزنه  مثل  اأكل  ميكنه  املاء  • خلد 

بحجمها. مقارنة  الف�ضائي  املكوك  من  مرة   50 اأ�ضرع  • الراغيث 
�ضفاف. العناكب  • دم 

ال�ضمر. ل  وال�ضقر  الكبار،  ل  ال�ضغار  يف�ضل  • البعو�ض 
الع�ضل. تنتج  التي  فقط  هي  النحل  من  نوع   20،000 من   4 •

واحد. مكعب  كيلومرت  يف  ا�ضتيعابهم  ميكن  الأر�ض  وجه  على  الب�ضر  • كل 
اخلناف�ض. من  خمتلف  نوع   4300 من  اأكرث  • هناك 

الواحدة. الثانية  يف  مّلي   30 هو  الذباب  فعل  • رد 

الطماع والبخيل 
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اإكليل اجلبل
ُي����ع����ت����ر اإك����ل����ي����ل اجل�����ب�����ل من 
ويتمّيز  ال��ع��ط��ري��ة  ال���ن���ب���ات���ات 
اللون  زرق������اء  ج��م��ي��ل��ة  ب���زه���ور 

مائلة اإىل الأرجواين. 
النبات  ه����ذا  ا���ض��ت��خ��دام  وي���ت���م 
التجميل  م�����ض��ت��ح�����ض��رات  يف 
الإنفلونزا  ملكافحة  والأدوي�����ة 
اأّن الأبحاث التي  اإّل  وال�ضداع، 

اأّنها حت�ّضن  اأبرزها  للروزماري  اأخرى  ا�ضتخدامات  ك�ضفت  اأجريت موؤخراً 
الذاكرة بن�ضبة 75 باملئة.

الدماغ  وتن�ضيط  ال�ضّم  حا�ضة  تنظيم  اجلبل،  اإكليل  ا�ضتن�ضاق  فوائد  ومن 
اأي�ضاً.

ك��م��ا ي��ح��ت��وي ه����ذا ال��ن��ب��ات ع��ل��ى م�����واٍد م�������ض���اّدة ل��الأك�����ض��دة م��ث��ل حم�ض 
rosmarinic وحم�ض carnocique الذي يحمي اخلاليا احلّية 

يف اجل�ضم من امليكروبات.
وقد اأظهرت الدرا�ضات، اأّن هناك رابطاً وثيقاً بني الرائحة والذاكرة وبني 

ا�ضتن�ضاق الروزماري وحت�ضني الذاكرة بن�ضبة ت�ضل حتى 75 باملئة.
لالأك�ضدة  امل�ضاّدة  الفالفونويد  على مركبات  اجلبل  اإكليل  نبات  ويحتوي 
التي حتمي القلب والأوعية الدموية من الأمرا�ض وتقي من ال�ضيخوخة.

وتكمن فوائده اأي�ضاً يف عالج ا�ضطرابات املعدة وحت�ضني وظائف الكبد

تقابل �ضديقان للذهاب اإىل ال�ضوق ل�ضراء بع�ض الحتياجات، وكان احدهما بخيل فف�ضل ان يذهب مع �ضديقه 
حتى يوفر اجرة ال�ضيارة والأخر كان طماع وف�ضل ان يذهب مع �ضديقه ليوفر ثمن بع�ض الغرا�ض .

يف ال�ضوق وقف البخيل ي�ضرتى من الغرا�ض الرخي�ضة وي�ضاوم البائع بعنف حتى يقلل من ثمنها وكان يقف 
الطماع بجانبه ي�ضاعده يف امل�ضاومه ويف املرة الوىل �ضاوم الثنان على �ضراء ال�ضكر وبعد ان اأفلحا يف �ضرائه 
ب�ضعر جيد قال الطماع ل�ضديقه البخيل ادفع للبائع و�ضاأعطيك بعد قليل، ثم ذهب الثنان لبائع الطحني 
و�ضاوما معا حتى ا�ضرتوا كي�ضا ب�ضعر جيد فقال الطماع للبخيل ادفع لتخف و�ضاأعطيك بعد قليل، بعد ذلك 
ذهب الثنان وهم يحمالن ال�ضكر والطحني ل�ضراء كمية من ال�ضمن والزيت من عند الدهان ووقفا ي�ضاومان 
حتى كاد البائع ان يجن فف�ضل ان يبيع لهم وينتهي منهما وكان الثمن م�ضاويا لثمن الطحني وال�ضكر فقال 
البخيل للطماع ادفع فقد انتهت نقودي ولو مل ن�ضرت الن ف�ضناأخذه ب�ضعر اغلى فاأ�ضطر الطماع للدفع، ثم 
�ضارا وذهبا ل�ضراء ع�ضل و�ضاوما الرجل حتى فا�ض به الكيل ف�ضرخ فيهم ليرتكوا املكان وليدفعوا ما ي�ضاوؤون، 
حمل البخيل والطماع اغرا�ضهم وكانت كثرية فقال الطماع لن�ضتعني بحمال وعربه فقال البخيل لي�ض معي 
نقود فقال الطماع فالنح�ضر احلمال والعربة ثم نتفاهم، جاء احلمال بعربته وحمل الأغرا�ض وفوقها البخيل 
والطماع وو�ضل بهما اإىل الدار وهناك وقف الثنان ي�ضاومان احلمال على ال�ضعر حتى كاد احلمال ان يجن 
فما كان منه ال قال لهما اريد نقودي وال ناديت ال�ضرطة وبداأ بال�ضراخ ب�ضوت عاىل فاأ�ضرع البخيل والطماع 
لأ�ضكاته ولكنهما ت�ضادما معا فاأ�ضابا العربة مما جعلها متيل وي�ضقط ما عليها يف حو�ض ماء كبري ت�ضرب منه 
اخليول فتجمد الطحني وذاب ال�ضكر و�ضاع الزيت وال�ضمن مع املاء والع�ضل .. هذا جزاء البخيل وجزاء الطماع 

دفعا نقودا ليتعذبوا بها ولكنهما لن يتوبا ابدا .

ا مو�شيقيا على خ�شبة امل�شرح يف مهرجان احتفال اآ�شيا بقاعة امل�شاهري االآ�شيوية  ماكي ماي تقدم عر�شً
يف م�شرح األيك�ض يف جليندال، كاليفورنيا.  ا ف ب

ك�ضفت الطبيبة الرو�ضية املعروفة يلينا اأندرو�ضوفا، 
اأية  ووف���ق  ل�ضعاته  ���ض��ح��اي��ا  ال��ب��ع��و���ض  ي��خ��ت��ار  ك��ي��ف 

معايري.
وقالت، اإن البعو�ض يحدد ال�ضخ�ض الذي �ضيهاجمه، 
حرارة  ودرج���ة  امل��ن��ف��ردة  ال�ضخ�ضية  لرائحته  وف��ق��ا 

ج�ضده.  
بقوام  ك��ذل��ك  ال��ب��ع��و���ض  "ي�ضرت�ضد"  ل��ه��ا،  ووف���ق���ا 
ال�ضخ�ض  لب�ضرة  ال�ضخ�ضية  امليكروفلورا  وتركيبة 
الذي �ضيهاجمه وثاين اأك�ضيد الكربون املنبعث منه.

واأكدت الطبيبة، اأنه كلما زادت قيمة هذين املوؤ�ضرين، 
زادت جاذبية ال�ضحية بالن�ضبة للبعو�ض.

وتابعت اخلبرية القول: "يختلف تركيب امليكروفلورا 
امل���واد ذات  اآخ���ر. ل��ذل��ك، ف��اإن ن�ضبة  م��ن �ضخ�ض اإىل 
باختالف  تختلف  امليكروبات  تنتجها  التي  الرائحة 
لكل ج�ضم  الكلية  الرائحة  تكون  الأ�ضخا�ض، وطبعا 

خمتلفة اأي�ضا".
واأ�ضارت اأندرو�ضوفا اإىل وجود درا�ضة علمية تفيد باأن 
اإىل  اأك��رث  تنجذب   - البعو�ض  من  فقط  معنية  فئة 

اأ�ضحاب ف�ضيلة الدم الأوىل من الب�ضر.
الراهن،  ال��وق��ت  يف  ت��وج��د  ل  اأن���ه  الطبيبة  واأك����دت 
بيانات حول تف�ضيل البعو�ض لالأ�ضخا�ض من جن�ض 

ولون معينني.

كيف يختار البعو�س �ضحاياه؟


