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ن�صف اليابانيات يعتربن العمل 
يعرقل احلياة الزوجية

اأن العمل يعرت�ض طريق احلياة  %50 من اليابانيات  يرى حوايل 
وكالة  ل��دى  م�سجالت  �سيدات  على  اأجريت  لدرا�سة  وفقاً  الزوجية، 
ال�سعوبات  على  ال�سوء  ي�سلط  م��ا  طوكيو،  مقرها  م��وؤق��ت  توظيف 
التي تتعر�ض لها ال�سيدات عند حماولتهن حتقيق توازن بني العمل 

والأ�سرة يف اليابان.
ووفقاً لوكالة كيودو اليابانية لالأنباء اأم�ض الأول ال�سبت، ذكرت درا�سة 
للذراع البحثية ل�سركة "بي �ستايل هولدجنز" اليابانية، اأن ال�سيدات 
اأمام  الالئي قلن اإنهن "يعتقدن اإىل حد ما" اأن العمل ي�سبح عائقاً 
اإنهن  يقولن   10.9% اإ�سافة  مع  7ر37%،  ن�سبة  �سكلن  ال���زواج، 

بقوة". بذلك  "ي�سعرن 
الدرا�سة  �سملتهن  الالئي  ال�سيدات  %32.8 من  قالت  املقابل،  ويف 
وقالت  ل���ل���زواج،  ع��ائ��ق��اً  ي�سبح  ال��ع��م��ل  اأن  حقاً"  يعتقدن  "ل  اإن��ه��ن 

الإطالق". على  ذلك  يعتقدن  "ل  اإنهن   14.6%
 18 اإىل   11 التي ج��رت يف الفرتة من  ال��درا���س��ة،  اأن  وذك��رت كيودو 
549 �سيدة  ا�ستبيان لعدد  اإجابات  ا�ستندت على  مايو -اأي��ار املا�سي، 
تفهم  تاأثري  م��دى  عن  ���س��وؤال  على  ورداً  متزوجة.  كانت  اأو  متزوجة 
اأن  ي��رون  اإنهن   ،67.4% قالت  �سعادتهن،  على  لعملهن  اأزواج��ه��ن 

�سعادتهن "تزداد مبثل هذا التفهم وتقل بدونه".

اإطالق �صيارة كهربائية ذاتية القيادة 
عن  النقاب  ب��اي��دو  العمالقة  ال�سينية  التكنولوجيا  �سركة  ك�سفت 
يكلف  والتي  القيادة،  ذاتية  بالكامل  الكهربائية  اجل��دي��دة  �سيارتها 
6 على  اآر تي  اأبولو  �سيارة  األ��ف دولر فقط. وحتتوي   37 ت�سنيعها 
عجلة قيادة قابلة للف�سل لإتاحة م�ساحة اأكرب للركاب، وميكن التحكم 
بها من خالل تطبيق هاتفي. وهذه هي اأول مركبة ذاتية القيادة من 

بايدو ل تتطلب تقنية التعديل التحديثي ل�سيارة تقليدية.
ويقول نائب رئي�ض اأول �سركة بايدو اأن قدرة القيادة يف ال�سيارة تعادل 
�سائقاً ماهراً يتمتع بخربة 20 عاماً. وتاأمل بايدو يف ت�سغيل ال�سيارة 
يف ال�سني يف الن�سف الثاين من عام 2023 كجزء من خدمة اأبولو 

غو امل�ستقلة لنقل الركاب.
ويف موؤمتر التكنولوجيا Baidu World 2022 قال روبن يل 
هذا  "�سيمكننا  بايدو  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�ض  امل�سارك  املوؤ�س�ض 
التخفي�ض الهائل يف التكلفة من ن�سر ع�سرات الآلف من املركبات يف 
جميع اأنحاء ال�سني. نحن نتحرك نحو م�ستقبل حيث �سيكون ركوب 

ال�سيارات ذاتية القيادة ن�سف تكلفة ركوب �سيارة اأجرة عادية".

فيلمان جديدان ين�صمان اإىل �صل�صلة اأفينجرز 
اأعلنت �سركة مارفيل ا�ستديوز التابعة ل�سركة والت ديزين يوم ال�سبت 
"اأفينجرز" "املنتقمون"  اأف��الم  �سل�سلة  من  جديدين  فيلمني  اأن  يف 

�سيعر�سان يف دور ال�سينما يف 2025.
وقال كيفن فيجي رئي�ض �سركة مارفيل ا�ستديوز يف موؤمتر كوميك 
كاليفورنيا  ب��ولي��ة  دييجو  �سان  يف  ال�سعبية  للثقافة  ال�سنوي  ك��ون 
الأمريكية اإن "اأفينجرز: ذا كاجن دين�ستي" "املنتقمون: �ساللة كاجن" 
و"اأفينجرز: �سيكريت وورز"" املنتقمون:احلروب ال�سرية" �سيختتمان 

املرحلة ال�ساد�سة من هذه ال�سل�سلة الناجحة للغاية.
وقال اإن املراحل من الرابعة حتى ال�ساد�سة �ستعرف با�سم "مالتيفري�ض 

�ساجا" "ملحمة الأكوان املتعددة".
وقوبلت هذه الإعالنات بهتافات عالية وت�سفيق حاد من ح�سد جتاوز 
عدده �ستة اآلف �سخ�ض يف قاعة موؤمترات مزدحمة على الرغم من 

اأن فيجي مل يقدم تفا�سيل تذكر.
اللعبة" عام  نهاية  اإيندجيم" "املنتقمون:  "اأفينجرز:  فيلم  وُعر�ض 
2019 واأ�سبح �ساحب ثاين اأعلى اإيرادات على الإطالق كما حققت 
اأفالم عامل مارفيل ال�سينمائي اإيرادات جتاوزت 25 مليار دولر على 

م�ستوى العامل.
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بدء عر�ض م�صل�صل بيت 
التنني يف 21 اأغ�صط�ض 

ك�سف �سناع م�سل�سل "هاو�ض اأوف ذا دراجون" "بيت التنني" للجمهور يف 
موؤمتر كوميك كون لثقافة البوب يوم ال�سبت اأن العمل الذي ت�سبق اأحداثه 
)اإت�ض. اإنتاج  من  العرو�ض"  "�سراع  ثرونز(  اأوف  )جيم  م�سل�سل  اأح��داث 

بي.اأو( �سي�ستعر�ض اأ�سول اأ�سرة تارجارين بداية من فرتة ازدهارها.
وتدور  اآب  اأغ�سط�ض   21 التنني" ي��وم  "بيت  عر�ض  ي��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
اأحداثه قبل 200 عام من اأحداث "�سراع العرو�ض" وهو م�سل�سل خيايل 
اأج��زاء عر�ست  من القرون الو�سطى حتول اإىل ظاهرة من خالل ثمانية 

حتى نهاية عام 2019.
املكون من ع�سر  امل�سل�سل اجلديد  اإن  ري��ان كونديل  التنفيذي  املنتج  وق��ال 

حلقات يعر�ض ق�سة "حرب اأجيال" بني اأ�سرة تارجارين.
وثرائها  قوتها  واأوج  الأ���س��رة  جم��د  ذروة  وق��ت  الأح����داث  "تبداأ  واأ���س��اف 
�ستحوزه  التنانني  اأك��رب عدد من  الفرتة(  لديها )يف هذه  وك��ان  ونفوذها. 

على الإطالق... وكان ذلك قبل ا�سمحاللها مبا�سرة".
يلعب بادي كون�سيدين دور امللك في�سريي�ض تارجارين، الذي و�سفه املمثل 

باأنه "رجل ح�سن الطبع عطوف يحاول اإدامة ال�سالم داخل اململكة".
دور  فيلعب  ه��و(  )دك��ت��ور  العلمي  اخل��ي��ال  �سميث، جن��م م�سل�سل  م��ات  اأم��ا 
الأخوين  اإن  �سميث  وقال  للملك.  الأ�سغر  الأخ  تارجارين،  الأم��ري دميون 
لديهما "عالقة معقدة للغاية". وتقوم اإميا دار�سي بدور الأمرية راينريا 

تارجارين، خليفة والدها املختارة.

ال�صني تطلق الوحدة الثانية 
لإكمال حمطتها الف�صائية 

الثالث  وح��دات��ه��ا  ث��اين  ال�سني  اأطلقت 
الف�سائية  حمطتها  لإك���م���ال  ال���الزم���ة 
م�ساهد  وف��ق  الف�ساء  اإىل  الإن�ساء  قيد 
تي  �سي  "�سي  الر�سمي  التلفزيون  بثها 
عليها  اأطلق  التي  الوحدة  واأر�سلت  يف". 
"وينتيان" والبالغ وزنها 20 طنا وغري 
5 بي"  "لونغ مارت�ض  املاأهولة، ب�ساروخ 
غ(  ت   06،22(  14،22 ال�ساعة  عند 
من مركز الإطالق وينت�سانغ يف جزيرة 
هاينان املدارية )جنوب(. و�ستلتحم هذه 
ال��وح��دة امل��خ��ت��ربي��ة ال��ب��ال��غ ط��ول��ه��ا 18 
تيانهي،  اأم��ت��ار يف   4،2 وق��ط��ره��ا  م��رتا 
الإن�ساء  ق��ي��د  امل��ح��ط��ة  يف  وح����دة  ب�����اأول 
ني�سان-اأبريل  منذ  امل���دار  يف  وامل��وج��ودة 
2021. ومتثل العملية حتديا للطاقم 
التالعبات  م��ن  ال��ع��دي��د  تتطلب  لأن��ه��ا 
ذراع  با�ستخدام  بع�سها  ال��دق��ة،  عالية 
اآل��ي��ة. وحت��ت��وي ه��ذه ال��وح��دة اجلديدة 
للنوم  م���ن���اط���ق  ث������الث  ت�������س���م���ل  ال����ت����ي 
للتجارب  رف��وف��ا  ومطبخا،  ومراحي�ض 
اأي�سا  "وينتيان"  و���س��ت��ع��م��ل  ال��ع��ل��م��ي��ة. 
املحطة  يف  للتحكم  اح��ت��ي��اط��ي��ة  من�سة 

الف�سائية يف حال حدوث عطل.

ادعم جهازك اله�صمي بهذه 
الأطعمة الغنية بالألياف �ص 23

نورادرينالني
التوتر  ه��رم��ون  ه��و  ال��ن��ورادري��ن��ال��ني  اإن 
برد  ترتبط  ناقلة  م���ادة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و 
الطريان.  اأو  ال��ق��ت��ال  ع��ل��ى  اجل�����س��م  ف��ع��ل 
بالأدرينالني،  نورادرينالني  يرتبط  كما 
وميكن اأن تزداد م�ستوياته اأثناء الإجهاد، 
��ا يف احل���ف���اظ على  ول��ك��ن��ه ي�����س��اع��د اأي�����سً

الرتكيز.
�سيليا  امل�ساعدة  الأ�ستاذة  الباحثة  وتقول 
الع�سبي  ال���ط���ب  م���رك���ز  م����ن  ك���ي���ريب���ي 
"يعتقد  اأن  ال�سخ�ض ميكن  اإن  النتقايل 
اأنه يكون يف حالة ثابتة، ثم  اأن النوم هو 
ي�ستيقظ. لكن النوم اأكرث بكثري مما تراه 
العني. لقد تبني اأن النورادرينالني يجعل 
الإن�سان ي�ستيقظ اأكرث من 100 مرة يف 
اأثناء  متاًما  طبيعية  عملية  اإنها  الليلة. 

النوم".

ا�ستيقاظ الدماغ تقنًيا
النورادرينالني  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
اأكرث  ال��دم��اغ  ا�ستيقاظ  يف  تقنًيا  يت�سبب 
من 100 مرة يف الليلة، اإل اأن الإن�سان ل 

يفكر يف الأمر على اأنه ا�ستيقاظ.
يف  امل�سارك  الباحث  اأن��در���س��ن،  م��ي  يقول 
الع�سبية،  الناحية  "من  اإن���ه  ال��درا���س��ة، 
ن�ساط  لأن  بالفعل،  ال�سخ�ض  ي�ستيقظ 
الق�سرية  اللحظات  ه��ذه  خ��الل  دم��اغ��ه 
للغاية هو نف�سه عندما يكون م�ستيقًظا. 
ل��ك��ن ت��ك��ون ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة ق�����س��رية جًدا 

لدرجة اأن النائم ل يالحظها".
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال��ب��اح��ث��ني اأج����روا 
اأن  املحتمل  فمن  الفئران،  على  جتاربهم 
ُترتجم نتائجهم اإىل الب�سر، لأنهم ركزوا 
اأي  على الآليات البيولوجية الأ�سا�سية - 

الآليات امل�سرتكة بني جميع الثدييات.

األغاز النوم
ي����رى ب��روف��ي�����س��ور م��اي��ك��ني ن���دي���رغ���ارد، 
اأن  ال����درا�����س����ة،  ال���رئ���ي�������س���ي يف  ال���ب���اح���ث 
اللغز  م��ن  مهم  ج��زء  اجل��دي��د  الكت�ساف 
ال��دم��اغ ع��ن��دم��ا تنام  لفهم م��ا ي��ح��دث يف 
الثدييات، م�سرًيا اإىل اأن مت التو�سل اإىل 
"جوهر جزء النوم الذي يجعلنا ن�ستيقظ 
ت��ذك��ر ما  م��رت��اح��ني وال����ذي ميكننا م��ن 
اأن  وجدنا  لقد  ال�سابق.  اليوم  يف  تعلمناه 
موجات  حتركه  النوم  من  املنع�ض  اجل��زء 

من النورادرينالني".
اأن  ن�����دي�����رغ�����ارد  ب���روف���ي�������س���ور  ي�������س���ي���ف 
اإن�ساوؤه  يتم  ج��ًدا  الق�سري  "ال�ستيقاظ 
النورابينفرين،  م��ن  م��وج��ات  ب��وا���س��ط��ة 
للذاكرة.  ج��ًدا  مهمة  ا  اأي�سً تعترب  والتي 
الق�سري  ال�ستيقاظ  اإن  القول  ميكنك  اإذ 
جاهًزا  يكون  بحيث  ال��دم��اغ  �سبط  يعيد 
ل��ت��خ��زي��ن ال���ذاك���رة ع��ن��دم��ا ت��غ��و���ض مرة 

اأخرى يف النوم".
وق���ام ال��ب��اح��ث��ون ب���اإدخ���ال األ��ي��اف ب�سرية 
جم����ه����ري����ة م���������س����ن����وع����ة م������ن ال�����زج�����اج 
و"م�ستقبالت �سوئية" مت تعديلها جينًيا 
تو�سيل  الختبار، ثم مت  اأدمغة فئران  يف 
الأل���ي���اف ال�����س��وئ��ي��ة ب��ك��اب��الت، م��ن بينها 

.LED م�سدر �سوء
بعد ذلك، قام الباحثون بقيا�ض م�ستويات 
احليوانات  ن����وم  اأث���ن���اء  ال���ن���ورادري���ن���ال���ني 
وق����ارن����وه����ا ب���ال���ن�������س���اط ال���ك���ه���رب���ائ���ي يف 
من  العالية  امل�ستويات  لر�سد  اأدمغتهم 

النورادرينالني.

ذاكرة خارقة
الذاكرة  اخ��ت��ب��ارات  الباحثون  اأج���رى  ث��م 
�سعة  ل��زي��ادة  امل��زروع��ة  امل��ع��دات  با�ستخدام 
ذاكرة  وحت�سني  النورادرينالني،  موجات 

احليوانات.
اأن  اإىل  ال�������س���اب���ق���ة  الأب�����ح�����اث  واأ�������س������ارت 
يكون  بالتوتر،  املرتبط  النورادرينالني، 
خاماًل اأثناء النوم. لذلك، فوجئ الباحثون 
مبعرفة مدى ن�ساط النورادرينالني حًقا 

اأثناء النوم.
اأن  اإىل  ت�سري  النتائج  اإن  كيريبي  ت��ق��ول 
ارتفاع  ح�����الت  ���س��ه��دت  ال���ت���ي  ال���ف���ئ���ران، 
النورادرينالني،  ن�����س��اط  يف  وان��خ��ف��ا���ض 
ك��ان��ت يف ح��ال��ة ج��ي��دة، ب��ل اإن��ه��ا "طورت 
ديناميكية  اأن  يعني  مم��ا  خارقة"،  ذاك���رة 
التي  النوم  تقوي عمليات  النورادرينالني 

توؤثر على الذاكرة".

م�سادات االكتئاب
وت���ط���رح ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة وج���ه���ات نظر 
النورادرينالني  ا���س��ت��خ��دام  ح��ول  ج��دي��دة 
اأن  كيريبي  تو�سح  الكتئاب.  م�سادات  يف 
تزيد  الكتئاب  م�سادات  اأ�سكال  "بع�ض 
اجل�سم،  يف  ال��ن��ورادري��ن��ال��ني  م�ستوى  م��ن 
ع��دم احل�سول على  مم��ا يزيد م��ن خطر 
نتائج  ت�سلط  مراحل نوم جيدة، ومن ثم 
ال�����س��وء ع��ل��ى اح��ت��م��ال تاأثري  ال���درا����س���ة 
النوم  ب��ع�����ض م�������س���ادات الك���ت���ئ���اب ع��ل��ى 
ال�سعي  "يجب  اأن��ه  اإىل  وال��ذاك��رة، ودع��ت 
موجات  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ل  ع��ق��اق��ري  لتطوير 

النورادرينالني اأثناء النوم يف امل�ستقبل".

الداكنة  ال�����س��وك��والت��ة  م��ن  قطعة 
ت�ساعدك على النوم الهادئ

علمية  درا�سة  ك�سفت  ال�سوكولتة،  ملحبي 
حديثة اأن تناول ال�سوكولتة الداكنة رمبا 

هو مفتاح احل�سول على نوم هادئ.
"ديلي  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  وبح�سب 
يوؤكدون  العلماء  فاإن  ميل" الربيطانية، 

اأن ال�سوكولتة الداكنة غنية باملغني�سيوم، 
على  يحافظ  ال��ذي  الأ�سا�سي  املعدن  وهو 
اجل�سم،  يف  البيولوجية  ال�ساعة  انتظام 
اأثناء  ه��ادئ  ن��وم  على  احل�سول  وبالتايل 

الليل.
الأطعمة  كثري من  املغني�سيوم يف  ويوجد 
م����ث����ل ب���ع�������ض اخل�������������س������راوات ال����ورق����ي����ة 
اخل�سراء واملك�سرات واحلبوب والأ�سماك 
والفا�سوليا واحلبوب الكاملة والأفوكادو 
الفواكه  يف  وك���ذل���ك  وامل������وز  وال�����زب�����ادي 

املجففة.
�سديدة  العنا�سر  م��ن  يعد  واملغني�سيوم 
اجل�سم، حيث  واأن�سجة  لوظائف  الأهمية 
اأثبت  كما  للج�سم،  املناعي  النظام  يقوي 
اأنواع  بع�ض  يقي اجل�سم من  اأن��ه  العلماء 
الإ�سابة  خماطر  ويخف�ض  ال�سرطانات، 

بالأزمات القلبية.
وبح�سب الدرا�سة، فاإن املغني�سيوم ي�ساعد 
الدورة  م��ع  ال��ت��اأق��ل��م  على  اجل�سم  خ��الي��ا 
الطبيعية لتعاقب الليل والنهار، وبالتايل 
الداخلية  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال�����س��اع��ة  ي��ن��ظ��م 
على  مبا�سر  ب�سكل  توؤثر  والتي  للج�سم، 
وا�ستيقاظ  نوم  من  اليومية  احلياة  دورة 
درجة  على  وال��ت��اأث��ري  الهرمونات  واإف���راز 
اجل�سدية  وال���وظ���ائ���ف  اجل�����س��م  ح������رارة 

الأخرى.
مكمالت  وج���������ود  م�����ن  ال�����رغ�����م  وع�����ل�����ى 
اخلرباء  ف��اإن  حبوب،  �سكل  يف  املغني�سيوم 
ي��ن�����س��ح��ون ب��اأه��م��ي��ة احل�����س��ول ع��ل��ي��ه من 
الوجبات اليومية، حيث اإن له تاأثريا هاما 
يف عملية التمثيل الغذائي وحتويل الغذاء 

اإىل طاقة.
قطعة  فالتهام  ال�سر..  عرفنا  فقد  اإذا.. 
قد  ال��ن��وم  قبل  ال��داك��ن��ة  ال�سوكولتة  م��ن 

يكون هو احلل لليلة هادئة ونوم عميق.

�صفحات من ثورة 
يوليو  يف ذاكرة دار 

الوثائق امل�صرية
وال���وث���ائ���ق  ال���ك���ت���ب  دار  اأف����رج����ت 
جمموعة  ع��ن  م�سر،  يف  القومية 
مبنا�سبة  ال����ن����ادرة  ال���وث���ائ���ق  م���ن 
ال�����س��ب��ع��ني لثورة  ال���ذك���رى  ح��ل��ول 
قادتها  ال����ت����ي   ،1952 ي���ول���ي���و 
الأحرار"  "ال�سباط  جم��م��وع��ة 
على  الأول  ف���اروق  امللك  واأج���ربت 
اإىل ويل عهده  التنازل عن عر�سه 
ف����وؤاد، بعدما حكم  اأح��م��د  الأم���ري 
 16 مل��دة  وال�����س��ودان  مملكة م�سر 
ع���ام���ا، ل��ت��ك��ت��ب ث����ورة ي��ول��ي��و كلمة 
امللكي  احل���ك���م  حل��ق��ب��ة  ال���ن���ه���اي���ة 

وبداية تاأ�سي�ض اجلمهورية.
وم����ن اأب������رز ت��ل��ك ال���وث���ائ���ق، ق���رار 
جمل�ض قيادة الثورة بتاأليف هيئة 
العر�ض،  ع��ل��ى  امل��وؤق��ت��ة  ال��و���س��اي��ة 
لتتوىل �سلطة امللك اإىل اأن تتولها 

هيئة الو�ساية الدائمة.
وت�سكلت الهيئة املوؤقتة من الأمري 
حممد عبد املنعم، والدكتور حممد 
والقائمقام  ب���رك���ات،  ال��دي��ن  ب��ه��ي 

اأركان حرب حممد ر�ساد مهنا.
ن�سرت  ال��وث��ائ��ق،  تلك  اإح���دى  ويف 
الر�سمية،  "الوقائع"  ج���ري���دة 
يناير   13 ب����ت����اري����خ  م���ر����س���وم���ا 
لو�سع  جل��ن��ة  ب��ت��األ��ي��ف   ،1953
مع  "يتفق  للبالد،  د�ستور  م�سروع 

اأهداف ثورة يوليو".
اللجنة  تت�سكل  ال��ق��رار،  وبح�سب 
اأب����رزه����م  50 ع�������س���وا، م����ن  م����ن 
ح�سني،  ط��ه  ال��ع��رب��ي  الأدب  عميد 
والفقيه  عبيد،  مكرم  وال�سيا�سي 
ال�سنهوري،  ال��رزاق  عبد  القانوين 
ال�سيد،  ل��ط��ف��ي  اأح����م����د  وامل���ف���ك���ر 
الرافعي،  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  وامل�����وؤرخ 
فكري  حممد  ال�سحفيني  و�سيخ 
الأ�سبق عبد  الأزه��ر  اأباظة، و�سيخ 

الرحمن التاج.
 27 ب���ت���اري���خ  ن�������ادرة  وث���ي���ق���ة  ويف 
جمل�ض  ق����رر   ،1953 ���س��ب��ت��م��رب 
اأم��وال امللك  قيادة الثورة م�سادرة 
احلرا�سة  واإل��غ��اء  ف����اروق،  ال�سابق 
توقيع  القرار  وحمل  اأمواله،  على 
ويف  ال��ث��ورة.  قيادة  جمل�ض  اأع�ساء 
15 اأبريل 1954، اأ�سدر جمل�ض 
ال��ث��ورة ق���رارا بحل جمل�ض  ق��ي��ادة 
نقابة ال�سحفيني، وتفوي�ض وزير 
جلنة  بت�سكيل  ال��ق��وم��ي  الإر����س���اد 
حتل حمله موؤقتا، وتعديل قانون 

النقابة "تعديال �سامال".

مفاجاأة عك�ض العتقاد ال�صائع.. ال�صتيقاظ لياًل اأمر طبيعي متاًما!

ك�����س��ف ب��ح��ث ج��دي��د من 
عن  كوبنهاغن"  "جامعة 
يعتقده  م��ا  بعك�س  نتائج 

اجليد  النوم  ب��اأن  الكثريون 
بل  ينقطع،  اأن  يجب  ال  ل��ي��ً� 

عند  للغاية  ينزعج  البع�س  اإن 
اال�ستيقاظ يف منت�سف الليل.

نيوز"  "نيورو�ساين�س  موقع  ن�سره  ما  بح�سب 
باحثو  تو�سل   ،Neuroscience News
التوتر  ن��اق��ل  اأن  اإىل  كوبنهاغن"  "جامعة 
نورادرينالني يجعل ال�سخ�س ي�ستيقظ عدة مرات 
اإىل  يدعو  ما  يوجد  ال  اأن��ه  مو�سحني  الليل،  يف 
وميكن  ليً�  جيد  عادي  نوم  من  جزء  الأنه  القلق 

اأن يعني اأن ال�سخ�س ح�سل على نوم جيد.

وجدت درا�سة حديثة �سلة بني الكتئاب وبني النظام الغذائي الغني 
باأطعمة تزيد الوهن وال�سعف وتعرف باأنها من مثريات اللتهاب. 
الزيوت  مثل  �سحية  غري  ده��ون  على  ع��ادة  الأطعمة  ه��ذه  وحتتوي 

املهدرجة والكربوهيدرات املكّررة وال�سكريات.
نيوتر�سن"،  كلينيكال  اأوف  جورنال  "اأمريكان  يف  الدرا�سة  وُن�سرت 
نظامهم  بني  الرت��ب��اط  متابعة  متت  �سخ�ساً   1701 فيها  و�سارك 
11 عاماً �سمن درا�سة مو�ّسعة عن  الغذائي واأعرا�ض الكتئاب ملدة 

�سحة القلب.
اإىل تفاقم الإ�سابة  اأعرا�ض الكتئاب قد توؤدي  اأن  النتائج  واأظهرت 

بال�سعف ا�ستجابة ل�ستهالك نظام غذائي التهابي.
وم�سادات  ب��الأل��ي��اف  غنية  اأطعمة  ا�ستهالك  "اإن  النتائج:  وق��ال��ت 
الأك�������س���دة م���ن ����س���اأن���ه اأن ي��ق��ل��ل الل���ت���ه���اب���ات، ومي���ن���ع ت���ط���ّور هذه 

ال�ستجابة".
وت��وج��د م�����س��ادات الأك�����س��دة يف ال��ف��واك��ه واخل�����س��روات امل��ل��ون��ة، مثل 
باألوانه، والأفوكادو، والرّمان، وال�سمام، وامللفوف )الكرنب(،  التوت 
والأر����س���ي ���س��وك��ي )اخل���ر����س���وف(، واجل�����زر، وال��ق��رن��ب��ي��ط، واخل���وخ، 

والريحان، والربتقال، والقرفة، والربوكلي، والكركم.

الأطعمة اللتهابية 
تزيد الكتئاب
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�ش�ؤون حملية

برئا�سة امل�ست�سار اأحمد �سودين  وممثلني عن وزارة تنمية املجتمع 

الإمارات لرعاية وبر الوالدين تعقد جمعيتها العمومية يف العني 

معر�ض اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية ُيطلق مزاد اخليول العربية – �صباقات ال�صرعة

••  العني-الفجر

الوالدين  وب���ر  ل��رع��اي��ة  الإم�������ارات  ع��ق��دت ج��م��ع��ي��ة 
اج��ت��م��اع اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة اخل��ام�����ض يف مدينة 
تنمية  دائ��رة  من  املن�سوري  عمر  بح�س�����ور  العني، 
املجتم�����ع وف�������اطمة املن�سوري ممثلة اإدارة اجلمعيات 
املجت�������مع،  تنمي������ة  وزارة  يف  الع��������ام  النف����ع  ذات 

وم�س�����ارك����ة اأع�ساء جمل�ض الإدارة واأع�ساء اجلمعية 
العمومية.

رئي�ض  ���س��ودي��ن  ���س��امل  اأح��م��د  امل�ست�سار  وا���س��ت��ع��ر���ض 
جمل�ض الإدارة يف كلمته م�سرية اجلمعية خالل اأربع 
واملبادرات  بالفعاليات  م�سيداً  التاأ�سي�ض،  �سنوات من 
بهدف  فروعها   خ��الل  من  اجلمعية  اأطلقتها  التي 
تعزيز روح التكافل الإن�ساين والجتماعي واخلريي، 

املواطنني  ب��ك��ب��ار  تتعلق  ال��ت��ي  امل�����س��اع��دات  وت��ق��دمي 
لأع�ساء  الكبري  ال��دور  على  مثنياً  املتعففة.  والأ�سر 
جمل�ض الإدارة وكافة الأع�ساء  وجهودهم املتوا�سلة 

يف حتقيق الأهداف املرجوة يف خدمة املجتمع. 
وناق�ست اجلمعية العمومية يف اجتماعها التقريرين 
على  والت�سديق  ال�سنوية،  واخلطة  وامل��ايل  الإداري 
حم�سر الجتماع ال�سابق وعر�ض امليزانية اجلديدة، 

واقرتاحات الأع�ساء. اإ�سافة اإىل ا�ستعرا�ض مذكرات 
التفاهم التي اأقيمت مع عدة جهات يف �سبيل التعاون 

وتبادل اخلربات.   
ويف اخلتام مت تكرمي مديرة مكتب دبي يف اجلمعية 
مبادرة  اإجن��اح  يف  على جهودها  دروي�����ض  بن  ن�سرين 
�سهر  العيد" التي قدمتها اجلمعية خالل  " فرحة 

رم�سان وعيد الأ�سحى املبارك.

•• اأبوظبي- الفجر

الب�سرية  تاريخ  عرب  ُمهّماً  دوراً  اخليول  لعبت 
اإحدى  الفرو�سية  وُتعّد  العامل،  اأنحاء  يف جميع 
الإن�سان،  عرفها  التي  الريا�سات  واأجمل  اأق��دم 
تاأ�سي�ض  ُم��ن��ذ  اأ���س��ا���س��ي وحم�����وري  ق��ط��اع  وه���ي 
والفرو�سية  لل�سيد  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�ض 
جلهود  ت��رج��م��ة  مُي���ّث���ل  مب���ا   ،2003 ال���ع���ام  يف 
العريقة،  والتقاليد  الرتاثية  الريا�سات  �سون 
وتعريف �سعوب العامل باأهمية اخليول العربية 
املعر�ض  من  القادمة  ال��دورة  وت�سهد  الأ�سيلة. 
من  وا���س��ع��ة  ُم�����س��ارك��ة   ،"2022 "اأبوظبي 
ة ب�سناعة  ال�سركات الإقليمية والدولية املُخت�سّ
�سناديق  واملقطورات،  اخليل،  ركوب  ُم�ستلزمات 
اخليول، حدوات اخليول، ال�سروج، جلام اخليل، 
واأحذية  ومالب�ض  غ��ذائ��ي��ة،  واأع���الف  ُم��ك��ّم��الت 
مل��دار���ض تعليم  اإ���س��اف��ة  ب��رك��وب اخل��ي��ل،  خا�سة 
اإ���س��اف��ة لفعاليات  ال��ف��رو���س��ي��ة، وذل���ك  م���ه���ارات 
مميزة ت�ستقطب ُع�ّساق اخليل من كافة الفئات 

الُعمرية.
يف  العربية  للخيول  الإم���ارات  جمعية  وُت�سارك 

ُتعترب  حيث  �سنوياً،  لل�سيد  اأب��وظ��ب��ي  معر�ض 
القطاع  ه��ذا  فعاليات  يف  وفاعاًل  رئي�ساً  �سريكاً 
املُهم، وت�سمل ُم�ساركتها هذا العام بالتعاون مع 
معر�ض  "مزاد  تنظيم  الإم���ارات  �سقاري  ن��ادي 
 2022 والفرو�سية  لل�سيد  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
حيث  ال�سرعة"،  ���س��ب��اق��ات  ال��ع��رب��ي��ة-  ل��ل��خ��ي��ول 
تقريبا  خ��ي��ل   30 اإىل   20 م��ن  ع��ر���ض  �سيتم 
ومالك  مربي  قبل  من  عليها  املُ��زاي��دة  ليجري 
اخليل العربية واملُهتّمني باقتناء خيل من نخبة 

.)flat race( خيول �سباقات ال�سرعة
العربية  للخيول  الإم����ارات  جمعية  ُتنّظم  كما 
خالل فعاليات املعر�ض، عّدة حما�سرات تثقيفية 
ة قطاع الفرو�سية، وذلك حول خدمات  يف من�سّ
الت�سجيل يف اجلمعية، نظام التغذية لالأفرا�ض، 
وخ�سائ�ض  ال��ع��رب��ي��ة،  اخل��ي��ل  ت�سجيل  ���س��روط 

اخليل العربية ال�سحراوية.
ويعر�ض جناح اجلمعية داخل املعر�ض، الت�سل�سل 
الأن�ساب  ���س��ج��ل  ون�����س��اأت��ه��ا،  ل��ت��اري��خ��ه��ا  ال��زم��ن��ي 
خدمات  الأو�سط،  ال�سرق  يف  الأول  اللكرتوين 
ُمقتنياتها،  لأب�����رز  م�����س��غ��ر  م��ت��ح��ف  اجل��م��ع��ي��ة، 
اإح�سائيات ملربي ومالك ومرابط اخليل العربية 

امل�سجلة يف دولة الإمارات، معر�ض ل�سور املغفور 
نهيان طيب اهلل  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له 
ثراه، الت�سل�سل الزمني بال�سور لبطولت جمال 
اخليل العربية، مقالت تراثية نادرة عن اخليل 
لبطولت  ع��ر���ض  ل�سا�سة  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة، 

وت�سرف  ُتنّظمها  ال��ت��ي  العربية  اخل��ي��ل  ج��م��ال 
ال�سابقة،  امل��وا���س��م  م���دار  ع��ل��ى  اجلمعية  عليها 
وركناً  اخليل،  �سروج  لعر�ض  �سغرية  ات  ومن�سّ

للر�سم احلي اخلا�ض باخليل العربية.
19" م��ن املعر�ض  "ال�  ال��ق��ادم��ة  ال���دورة  وُت��ق��ام 

الدويل لل�سيد والفرو�سية "اأبوظبي 2022"، 
خالل الفرتة من 26 �سبتمرب ولغاية 2 اأكتوبر 
الإمارات،  نادي �سقاري  بتنظيم من  القاِدَمني، 
اأبوظبي،  البيئة-  هيئة  م��ن  ر�سمية  وب��رع��اي��ة 
ع��ل��ى احلبارى،  ل��ل��ح��ف��اظ  ال�����دويل  ال�����س��ن��دوق 
ُيقام  حيث  للمعار�ض  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  مركز 
ال�سيد" �سركة  "اأ�سلحة  وراع��ي قطاع  احل��دث، 
�سركة  الزائر  جتربة  �سريك  الدولية،  ك��اراك��ال 
�سة، ورعاة  بولري�ض للُمعّدات الريا�سية املُتخ�سّ
ديزاين"  "�سمارت  ���س��رك��ة  م��ن  ك��ل  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�سيارات  و�سريك  امللكية"،  "اخليمة  و�سركة 
الر�سمي "اإيه اأر بي الإمارات"، وال�سريك الداعم 

غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي.
اأبوظبي  معر�ض  م��ن  ال��ق��ادم��ة  ال���دورة  وت�سهد 
اإقليمية  ُم�ساركة  والفرو�سية،  لل�سيد  ال��دويل 
ودولية وا�سعة يف قطاع الفرو�سية، حيث الآلف 
م��ن ُع�����ّس��اق رك���وب اخل��ي��ل، ب��ان��ت��ظ��ار م��ا ُتقّدمه 
ال�����س��رك��ات وال���ع���الم���ات ال��ت��ج��اري��ة م���ن اأح����دث 
املُنتجات واأجود املالب�ض واملُعّدات التي ُت�ساعد يف 
اأبنائهم ممار�سة هذه  تطوير مهاراتهم وتعليم 
الريا�سة الأ�سيلة، ف�ساًل عن ترّقب املُ�ساركة يف 

ة وح�سور العرو�ض احلّية. ور�ض العمل املُخت�سّ
واأكد معايل ماجد علي املن�سوري رئي�ض اللجنة 
لنادي  ال��ع��ام  الأم���ني  للمعر�ض،  املنظمة  العليا 
العربية  اأهمية اخليول  الإم��ارات، على  �سقاري 
ا�ستمرار  على  واحل��ر���ض  و�سباقاتها،  الأ�سيلة 
وت��ط��وي��ر ه��ذه ال��ري��ا���س��ة ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي تفخر 
بها دولة الإم��ارات، وجنحت يف تر�سيخ ب�سمتها 
اأّن  اإىل  ُم�����س��رياً  ت��ط��وي��ره��ا،  ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال 
ُمتجددة  �سنوية  فر�سة  ب��ات  اأب��وظ��ب��ي  معر�ض 
لالحتفاء بريادة الإمارات يف ميدان الفرو�سية.

�سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  ب��اإذن اهلل  له  وللمغفور 
اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه، دور كبري وم�سهود يف 
تربية واقتناء اخليول العربية الأ�سيلة، واإطالق 
���س��ب��اق��ات��ه��ا وب��ط��ولت��ه��ا داخ����ل دول����ة الإم������ارات 
التم�ّسك  ُيعترب  اإذ  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  ويف 
اأهم  اأحد  والهتمام باخليول العربية الأ�سيلة، 
رحمه  فحر�ض،  العربية،  والقيم  الرتاث  ركائز 
وح�سورها  ال�����س��ب��اق��ات  ه���ذه  تنظيم  ع��ل��ى  اهلل، 
يف  بقوة  حا�سرة  اليوم  تبقى  وه��ي  وت�سجيعها، 
الريا�سة  مهرجانات  وم�ستقبل  وحا�سر  تاريخ 

والرتاث.

 �صرطة اأبوظبي تكرم 132 
متطوًعا من كلنا �صرطة

••  اأبوظبي-الفجر:

كرمت �سرطة اأبوظبي 132 ع�سواً متميزاً من منت�سبي مبادرة كلنا �سرطة 
عالية  وك��ف��اءات  مب��ه��ارات  ال��واج��ب��ات  اأداء  يف  وامل�سرفة  املتميزة  جلهودهم 
ليكونوا عونا و�سندا لرجال ال�سرطة، للقيام مب�سوؤولياتهم وواجباتهم واأداء 
جودة  وحت�سني  وال�ستقرار  الأم��ن  حتقيق  يف  ال�سامية  الوطنية  الر�سالة 
املجتمع   اأم��ن  قطاع  مدير  املزروعي  م�سعود  اأحمد  العميد  واأ�ساد  احلياة. 
خالل التكرمي بدعم القيادة الر�سيدة للمبادرة والتي حققت العديد من 
العمل  م�ستجدات  مواكبة  و  الأ�ساليب،  اأح��دث  على  بالرتكيز   النجاحات 
املجتمعية،  امل�ساركة  لتكري�ض  الع�سرية  واملفاهيم  التطويري،  ال�سرطي 
وايجاد بيئة تطوعية حمفزة، وتعميق الوعي والثقافة الأمنية بني اأفراد 
التنمية  متطلبات  وم��ن  م�سرتكة،  م�سوؤولية  الأم���ن  اأن  م��وؤك��داً  املجتمع 
امل�ستدامة، لفتاً  اإىل  احلر�ض  على مواكبة املتغريات الدولية والتحديات 

املختلفة، وغر�ض قيم التعاي�ض ال�سلمي والت�سامح يف نفو�ض الأفراد.
اأداء  اأبوظبي  لدعمهم  يف   واأع��رب املكرمون  عن بالغ تقديرهم ل�سرطة 
مهامهم وواجباتهم  وا�سادوا بالتكرمي  والذي ينعك�ض ايجابياً يف حتفيزهم  
لالرتقاء باأهداف املبادرة وحتقيق  ر�سالتها ال�سرتاتيجية بالعمل من اأجل 

جمتمع اآمن وم�ستقر.
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تعد االأطعمة الغنية باالألياف من اأهم العنا�سر الغذائية ل�سحة االأمعاء، وذلك مل�ساعدتها اجلهاز اله�سمي 
على العمل بكفاءة اأكرب.وجدت الدرا�سات اأن القناة اله�سمية ال�سحية ميكن اأن متنع بع�س اأنواع ال�سرطان 
واأمرا�س املناعة الذاتية اأي�سا، يعترب تناول االألياف الغذائية طريقة �سهلة لدعم �سحة اجلهاز اله�سمي، 

 Lifesum يقول اأخ�سائي التغذية �سني �سفانفيلدت ، من تطبيق التغذية
اإن االألياف  جتعلنا ن�سبع لفرتة اأطول، مما ي�ساعدنا يف احلفاظ 

على وزن �سحي وتقليل خماطر االإ�سابة، مبر�س ال�سكري 
الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س   2 ال��ن��وع  م��ن 

وال�سمنة.

للذوبان  "قابلة  الأل��ي��اف  من  نوعان  هناك 
وغري قابلة للذوبان" يقول �سفانفيلدت: 
"املادة القابلة للذوبان تخلق مادة �سبيهة 
ل  ال��ه�����س��م،  يبطئ عملية  ، مم��ا  ب��ال��ه��الم 
تذوب الألياف غري القابلة للذوبان يف املاء، 
بينما تذوب الألياف القابلة للذوبان، عادة ما 
متر الألياف غري القابلة للذوبان يف املعدة 
دون اأن تتك�سر، وبدل من ذلك حتب�ض املاء 

وتزيد من كتلة الرباز ".
تو�سي وزارة الزراعة الأمريكية البالغني 
 25 ب��ا���س��ت��ه��الك   50 ����س���ن  ح���ت���ى 
جراما و 38 جراما من الألياف 
على  وال��رج��ال  للن�ساء  ي��وم��ي��ا، 
ال���ت���وايل، اأول��ئ��ك ال��ذي��ن تزيد 
يجب  عاما   50 عن  اأعمارهم 
و  ج��رام��ا   21 لديهم  ي��ك��ون  اأن 

جراما.  30
11 نوعا  اأف�سل  يك�سف �سفانفيلدت عن 
�سحة  لدعم  بالألياف  الغنية  الأطعمة  من 
اجلهاز اله�سمي، ويقول: "قد يكون من ال�سعب جدا قيا�ض 
الرتكيب الدقيق لالألياف القابلة للذوبان وغري القابلة 
للذوبان لأنها تعتمد على كيفية ه�سمها وامت�سا�سها، 
الإجمالية لالألياف  الكمية  اأدناه هي  املذكورة  الكمية 

يف املواد الغذائية ".

ال�سوفان
 2.6 على  تقريبا  وحتتوي  للذوبان،  قابلة  األياف  هذه 
لل�سوفان  م��ث��ايل  ج�����رام،   35 ل��ك��ل  ج����رام 
�سريعة  اإف��ط��ار  كوجبة  الليل  ط��وال 
للخلط  اأو  ال�����س��وف��ان  دق��ي��ق  اأو 
من  ب��دل  وا�ستخدامه  ال�سل�ض 

الدقيق يف الفطائر.

البازالء اخل�سراء
اأي�سا  اخل�سراء  ال��ب��ازلء  حتتوي 

على األياف قابلة للذوبان، 
لكل  ج������رام   4.4 ع���ل���ى  وحت����ت����وي 

جرام.  100

م�سلوق الفا�سوليا البي�ساء
القابلة  الأل����ي����اف  ه����ذه  حت���ت���وي 
 18.8 ل���ل���ذوب���ان ع��ل��ى ح�����وايل 
ج��رام م��ن الأل��ي��اف لكل 150 

جرام،
ب�سويها  اخل����ب����ري  ي��ن�����س��ح   
يف ال���ف���رن م���ع ال��ق��ل��ي��ل من 
ال��ب��اب��ري��ك��ا وملح  م�����س��ح��وق 

البحر والثوم.

التفاح
جرام   2.9 للذوبان،حوايل  قابلة  األياف  على  التفاح  يحتوي 
اأثناء  مثالية  خفيفة  وجبة  يجعلها  مم��ا   - ج��رام   125 لكل 
اأن  تفاحة يف حقيبتك وميكن  وج��ود  دائما من  تاأكد  التنقل. 

تخل�سك من اجلوع املفاجئ.

الربتقال
يحتوي الربتقال على األياف قابلة للذوبان مبعدل 1.5 جرام 
الع�ساء.  بعد  لتناولها  املثالية  الفاكهة  اإنها  125 جرام،  لكل 
ال��ربت��ق��ال على  امل���وج���ود يف   C ي�����س��اع��د ف��ي��ت��ام��ني  اأن  مي��ك��ن 
الفول  مثل  الأطعمة  يف  املوجود  النباتي  احلديد  امت�سا�ض 

والتوفو والعد�ض.

اجلزر
يحتوي جزء 125 جرام من اجلزر على حوايل 3 جرام من 
اأي  اإىل  املب�سور  اجلزر  بع�ض  اأ�سف  للذوبان،  القابلة  الألياف 

يخنة و�ستح�سل على الكثري من النكهة والألياف الإ�سافية.

ال�سعري امل�سلوق
املثايل  املكون  هو  للذوبان،  القابلة  الأل��ي��اف  امل�سلوق  ال�سعري 
امتالء، مع  اأك��رث  ال�سلطات جلعلها  اإىل  اإ�سافته  ال��ذي ميكن 

حوايل 4.4 جرام من الألياف لكل 175 جرام.

ب�سيليوم
7.8 ج�����رام من  ال����ب����ذرة ع��ل��ى  حت���ت���وي ه����ذه 

10 ج��م /  لكل  ل��ل��ذوب��ان  القابلة  الأل��ي��اف 
رائعة  اإ�سافة  وه��ي  كبرية  ملعقة   1

ع��ن��د خبز  اأو  ال�����س��وف��ان  ل��دق��ي��ق 
اخلبز لزيادة عدد الألياف.

قرنبيط
على  ه�������ذا  ي����ح����ت����وي 

قابلة  غ���ري  األ���ي���اف 
للذوبان،

 2.3 ح�������وايل   
لكل  ج������������رام 
جرام.   100

ُي�������ح�������م���������������ض 
بالكامل يف الفرن 

اأو ُي�ساف اإىل الكاري.

دقيق القمح الكامل
60 ج����رام من  ل��ك��ل  8.3 ج����رام  م���ع 

هذا  ا�ستخدم  للذوبان،  القابلة  غري  الألياف 
بدل من الدقيق العادي عند �سنع اخلبز اأو الفطائر 

اأو الكعكات لتعزيز �سحة اجلهاز اله�سمي.

الفا�سوليا اخل�سراء
األياف غري قابلة للذوبان،  حتتوي الفا�سوليا اخل�سراء على 
اأ�سفه  لتكون حم���ددة.  100 ج��رام  لكل  3.4 ج��رام  ح��وايل 
بب�ساطة  اأو  ���س��وي  اأو  ي��خ��ن��ة  اأي  اإىل 

كطبق جانبي مع بع�ض زيت الزيتون وملح البحر يف الأعلى.
يقول �سفانفيلدت ميكن اأن ت�ساعد الألياف املوجودة يف نظامنا 
الغذائي يف تعزيز منو وتطور �سحة الأمعاء وامليكروبيوم، حيث 
القولون  يف  تتفكك  التي  الأل��ي��اف  م��ن  اجل��زء  يعمل  اأن  ميكن 

ا الربيبايوتك�ض( للبكترييا. كوقود" )ُي�سمى اأي�سً
وي�سيف "هناك حاجة اإىل مزيد من البحث حول املو�سوعات ، 
حيث ل يزال من غري الوا�سح ما هو نوع البكترييا املتاأثرة ، 
واملقدار املطلوب لتحقيق الرفاهية املثلى، ولكن ما نعرفه 
هو اأن تناول كمية كبرية من الألياف ، جنبا اإىل جنب 
مع كمية كبرية اأظهر اأنه مرتبط بتح�سني �سحة 
اجلهاز اله�سمي وزيادة 

الرفاهية".

ت�ساعد يف احلفاظ على وزن �سحي وتقليل خماطر االإ�سابة باالأمرا�س

ادعم جهازك اله�صمي بهذه الأطعمة الغنية بالألياف

خبرية تغذية تك�صف اخل�صائ�ض املفيدة لل�صوكولتة الداكنة

وتقول، "من ال�سعب العثور على �سخ�ض ل يحب ال�سوكولتة، خا�سة واأن نتائج درا�سات عديدة، ت�سري 
والأوعية  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  خطر  من  يقلل  الداكنة  لل�سوكولتة  املعتدل  ال�ستهالك  اأن  اإىل 
واأكرث  الدماغ.  ووظائف  للدهون،  الغذائي  التمثيل  وعملية  الدم  �سغط  م�ستوى  ويح�سن  الدموية، 
اأ�سناف ال�سوكولتة فائدة هي تلك التي حتتوي على ن�سبة عالية من حبوب الكاكاو - ما ل يقل عن 
%70 - وحمتوى �سكر منخف�ض ن�سبًيا - ل يزيد عن %25 ، وهو ما يتوافق مع الأنواع املرة وبع�ض 

اأنواع ال�سوكولتة الداكنة ".
حيث  واللتهابات،  لالأك�سدة  وم�سادة  مفيدة  مغذية  م��واد  على  الكاكاو  ب��ذور  حتتوي  وت�سيف، 
حتتوي على مواد �سبه قلوية -ثيوبرومي، كافيني، والبوليفينول وعنا�سر معدنية - الفو�سفور 
والكوبالت  النحا�ض  و  وال�سوديوم،  والكال�سيوم  والكلور  واملغني�سيوم  والبوتا�سيوم  والكربيت 

واملوليبدينوم والزنك واحلديد واملنغنيز. ومن الفيتامينات، حتتوي حبوب الكاكاو على 
.В2 و В1و РР و А بروفيتامني

النهار  من  الأول  الن�سف  يف  ال�سوكولتة  تناول  الأف�سل  من  اأن��ه  اإىل  وت�سري، 
يف  حرارية  �سعرة   540-500( عالية  حرارية  �سعرات  على  حتتوي  لأنها 

100 غم(، وهي مفيدة ب�سورة خا�سة لالأ�سخا�ض الأ�سحاء. وبالن�سبة ملن 
الطبيب  ا�ست�سارة  عليهم  �سحية،  وم�سكالت  مزمنة  اأمرا�ض  من  يعاين 

ب�ساأن تناول ال�سوكولتة.
الأخرى  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل����واد  ال�����س��وك��ولت��ة  ب��اإع��ط��اء  ين�سح  ل  وت�سيف، 

العمر،  م��ن  الثالثة  دون  ه��م  م��ن  اإىل  الكافيني  م��ادة  على  املحتوية 
بتناول  الإف��راط  عدم  واملر�سعات  احلوامل  الن�ساء  على  يجب  كما 

ال�سوكولتة.
املربى  املحتوية على  الأخ��رى  ال�سوكولتة  اأن��واع  اأن  اإىل  وت�سري، 

والكرمي والب�سكويت والزبيب حتتوي على ن�سبة منخف�سة 
عالية من  ن�سبة  على  ولكنها حت��ت��وي  ال��ك��اك��او،  ب���ذور  م��ن 
الإ���س��اف��ات تزيد من  ذل��ك، ه��ذه  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة  ال�سكر. 

ال�سعرات احلرارية لل�سوكولتة.
اأكرث  وامل���رة  الداكنة  ال�سوكولتة  تبقى  لذلك  وت�سيف، 

اأكرث  فائدتها  وت��زداد  للج�سم،  فائدة  ال�سوكولتة  اأن��واع 
عند اإ�سافة املك�سرات لها.

مفيدة  الداكنة  ال�سوكوالتة  اأن  مبو�سكو،  ال�سحة  بوزارة  التغذية  اأخ�سائية  �ستارودوبوفا  اأنتونينا  الدكتورة  اأعلنت 
للقلب واالأوعية الدموية.

وت�سري اخلبرية يف حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية ل�أنباء، اإىل اأنه من االأف�سل تناول 15-20 غراما من ال�سوكوالتة 
الداكنة يف الن�سف االأول من النهار يوميا للح�سول على الفائدة املطلوبة للقلب واالأوعية الدموية.
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العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�����������ن
ال�س�����ادة/افالج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN العني للمقاولت العامة رخ�سة رقم:4524485 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�����������ن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بي �سي 

CN كليب�ض للتجارة رخ�سة رقم:3700980 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�����������ن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سوق 

CN الذكي رخ�سة رقم:3025916 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�����������ن
ال�س�����ادة/ريف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

القمر للحدادة والنجارة امل�سلحة 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2015657 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�����������ن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبخ 

CN اللطايف للولئم رخ�سة رقم:2898648 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�����������ن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اي جي 

CN تي فود كافترييا رخ�سة رقم:2903310 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�����������ن
ال�س�����ادة/كورة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN هولك للتجارة العامة رخ�سة رقم:3716598 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�����������ن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ان ا�ض 

CN للتجارة رخ�سة رقم:2949018 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�����������ن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ح�سن جا�سم احلمادي 

CN لدارة العقارات رخ�سة رقم :1012290 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة علي ح�سن جا�سم بن عثمان احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف ح�سن جا�سم عثمان احلمادي

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

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

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�����������ن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :لينك زون لغ�سيل 

CN ال�سيارات رخ�سة رقم :4551777 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل مدير
حذف فا�سل بن حمد بن حميد بن م�سعود البادي

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

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

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�ن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:رمب لين خلدمات �سبكات تكنولوجيا املعلومات ذ.م.م
العقارية  23 مبنى �سركة �سروح  2358 الطابق  2357 و  ال�سركة:مكتب  عنوان 

C10-C11 جزيرة ابوظبي الرمي �سم�ض 6
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2073979 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
قانوين  كم�سفي  قانونيون،  حما�سبون  و�سركاه-  ال�سادة/الهاملي  تعيني   -  2
لل�سركة بتاريخ:2022/7/20 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205028854
تاريخ التعديل:2022/7/23

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�سفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�ن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:�سالون فرا�سه الوادي للحناء والتجميل-�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
�سقة  طالب  اأبي  بن  علي  �سارع   133 احلمرية  حي  املدينة  ال�سركة:و�سط  عنوان 

حميد خليفة املر را�سد واخرين
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1134058 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
قانوين  كم�سفي  قانونيون،  حما�سبون  و�سركاه-  ال�سادة/الهاملي  تعيني   -  2
لل�سركة بتاريخ:2022/7/21 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205029181
تاريخ التعديل:2022/7/24

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�سفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�����������ن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ال�سحة العاملية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :3965390 
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سحة العاملية 
GLOBAI HEALTH 

اإىل /ثقة مكاتب ال�ست�سارات القانونية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م 
THIKA LEGAL CONSULTANCY OFFICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة مكاتب ال�ست�سارات القانونية 6910002
تعديل ن�ساط / حذف جتارة الأدوية والأجهزة واملعدات الطبية 10062

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 

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

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�����������ن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ميالنو لدارة العقارات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :3950956 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مراد زهدى �سليمان عقيل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممود �سامى فوؤاد مرم�ض
تعديل وكيل خدمات / حذف عادل عبداهلل حممد مهران البلو�سى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ميالنو لدارة العقارات

MILANO REAL ESTATE 

اإىل /ميالنو لدارة العقارات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م 
MILANO REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة 

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

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�����������ن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :كوانتم ان�ستنك للحلول الذكية ذ.م.م 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :3684359 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سعيد عبا�ض حممد عبا�ض الفهيم من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سعيد عبا�ض حممد عبا�ض الفهيم من 69 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عالء الدين مرابط

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ كوانتم ان�ستنك للحلول الذكية ذ.م.م 

QUANTUM INSTINCT FOR SMART SOLUTIONS L.L.C 

اإىل /كوانتم ان�ستنك للحلول الذكية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
QUANTUM INSTINCT FOR SMART SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اإع�����������ن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بورتيكو لل�سيانة العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :2773478 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد ابراهيم عبدرال�ستار من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد ابراهيم عبدرال�ستار من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف وليد حممد في�سل مبارك اجلابرى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بورتيكو لل�سيانة العامة ذ.م.م 
PORTICO GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل /بورتيكو لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م 
PORTICO GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
يف الدعوى  رقم )2022/265( جتاري جزئي   

اخل�سم املدخل : �سركة �سكاين جولد �سارل 
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري ح�سابي بالدعوى املقامة �سدكم من املدعية 
او  باحل�سور  مكلفني  فاأنتم  وعليه   ، املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  فارما  املا�سل  �سركة   :
املوافق  الربعاء  يوم  واملقرر  بعد  عن  اخلربة  اجتماع  بح�سور  قانونا  ميثلكم  من 
املن�سة  على  باحل�سور  وذلك  �سباحا،   11.00 ال�ساعة  متام  يف   2022/7/27
احل�سور  منكم  نطلب  لذا  تييمز.  مايكرو�سوفت  برنامج  بوا�سطة  الإلكرتونية 
 )04  -3888996( الرقم  على  املنتدب  اخلبري  مكتب  على  هاتفيا  والإت�سال 
وتقدمي امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور 

فاإن اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
طارق الغيث / اخلبري احل�صابي 

اإعالن بالن�صر جلل�صة اخلربة 

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

 يف الإ�صتئناف رقم 1502/2022/305 ا�صتئناف جتاري   
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعاوى الإ�ستئنافية العا�سرة رقم 848 

جزئي  م�سارف  جت���اري   455/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : ال��دع��وى  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 

اآل  جابر  ولء  مكتب  القانوين  وكيله  طريق  ع��ن  يعلن   : عنوانه   - حممدي  نكهدار  ب��ه��رام   : م�ستاأنف  
رحمه وعنوانه حمله املختار : ال�سارقة / املجاز 1 - كورني�ض البحرية ، برج البطحاء 1006 ، هاتف : 

وميثله : ولء جابر نا�سر �سالح اآل رحمه    0502929444
املطلوب اإعالنه : 1 - بيمان باقري لتجارة املواد الغذائية �ض ذ م م - �سفته : م�ستاأنف �سده   

قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/455 جتاري م�سارف جزئي.  
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض املوافق 2022/7/28 ال�ساعة 9.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 

وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 لإعالناتكم يف 

يرجى االت�سال على

هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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تعلن حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �ض.ذ.م.م 
يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق 27 يوليو 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع 

اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM ويف حالة العرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

    
2015  3435/2022   56038 5 15000   
2019  8097/2021   58241 8 24000   
2019  8100/2021   58247 8 24000   
2020  3201/2022   47632 L 38000 . . .    
2017  3341/2022   60745 O 25000  . 
2011  3337/2022   12752 H 15000   
2015  3147/2022   62536 15 13000  
2017  3395/2022   57210 10 58000    

2018   3295/2022   96604 7 75000    
2016  3357/2022   30163 B 14000   
2019  3193/2022   83602 8 20000   
2020  3615/2022   76986 2 27000      
IS300 2018 3394/2022   3418 8 65000     
2017  3396/2022   52431 3 90000 . . .     

2015  3202/2022   13272 5 25000    
Yutong Luxury 2017 3345/2022   81477 U 95000       
2016   3440/2022   91182 1 32000    
2015   3194/2022   55973 B 30000     
2015  3426/2022   64459 7 13000    

2020   3424/2022   87154 10 340000    
2016  3359/2022   69593  A 45000 . .     
2016  1578/2021   50886 16 45000   

2010    3528/2022   3540 8 40000    
2017  3196/2022   12559 J 21000 ( . . . )   
2015  3144/2022   46628 B 16000  

2018  7771/2021   45012 16 16000   
2018  7775/2021   48649 16 16000   

2016  3393/2022   50989 3 45000   
2016  3525/2022   47543 S 45000            

2018  3623/2022   54266 10 52000 . .      
2014  3620/2022   37914 17 19000      
2015  3624/2022   48079 12 25000   
2019  3149/2022   81432 4 55000     
2012  3189/2022   78774 O 15000   
2017  3518/2022   72402 5 23000   
2018  3625/2022   52486 7 38000     

2013  3346/2022   25835 B 47000       
2015  3519/2022   57295 17 14000  

2009  3187/2022   66486 O 12000   
CRV 2016 2904/2021   59906 5 31000     
2015  3361/2022   46814 11 21000     
2014  3191/2022   14967 M 16000      . . .
2017 300 3336/2022   55039 G 21000 .  

2017  3296/2022   81204 16 45000   
L 200 2015 3342/2022   38267 Q 14000      
2014  3181/2022   63358 B 11000    
JX 35 2013 3292/2022   42120 3 25000   
2018  3339/2022   67428 17 25000   
2013  3392/2022   24678 15 13000     
2018  3319/2022   29743 11 22000     
2018  3621/2022   37626 11 55000      
2016  3294/2022   69006 3 28000   

2013 37  3344/2022   85664 W 12000 .  
2017  3526/2022   67838 N 65000   

2013  3365/2022   28768 16 14000     
2018  3200/2022   88960 N 30000   
2013  3195/2022   71190 M 14000   
2013  3146/2022   14472  C 9000   
2014  3622/2022   91372 14 21000    
2016  3364/2022   36022 14 80000      
2021  3626/2022   32761 12 235000   

2018  3340/2022   51776 B 65000      
I 2015 520   3520/2022   37919 10 35000       
2012  3511/2022   41236 B 16000       
F 150 2018 3318/2022   69837 11 95000 .  
2018  3391/2022   75903 9 43000    
2016  3425/2022   29672 2 27000   
2016  3582/2021   38241  C 24000 . .     

Yutong Luxury 2017 3338/2022   63898 U 95000       
2020  3397/2022   42307 8 30000    
2020 5  3198/2022   23931 2 25000     

2017  3199/2022   42602  C 15000 . . .    
2014  2340/2022   32461 14 7000     
QX 80 2014 3188/2022   60123 P 50000 . .  
QX 80 2020 3527/2022   69609 L 160000     
2018  3190/2022   88618 V 20000     

2014   3293/2022   76952 11 25000  
2019  588/2022   35196 5 36000        
2017  3406/2022   37211 16 27000 . 
2017  2896/2021   78231 13 21000     
XC 60 2016 3343/2022   99168 16 50000   
2019  3197/2022   76257 J 22000    

2009     6285/2021   91321 6 52000    
2016  3358/2022   81805 16 10000 . 
2014  3145/2022   29543 1 5000      

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : اومي�س لتجارة احلديد - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 984363 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1611463 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/7/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/19 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �سركة قايد لتدقيق 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف 
- اخلليج التجاري - هاتف : 4215777-04 فاك�ض : 5448819-06 م�سطحباً 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : �سركة قايد لتدقيق احل�سابات
 - بيديف  زوه��ري  كيد  زوه��ري  كيد  3408 ملك حيدر علي  رق��م  : مكتب  العنوان 
اخلليج التجاري - هاتف : 4215777-04 فاك�ض : 5448819-06 مبوجب 
هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م م  ذ  �س   - لتجارة احلديد  اومي�س 
 2022/7/19 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/7/19
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  575/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/64 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )609360 درهم( 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ:حممد ال�سيد حامد عمران   عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - حمي�سنة اأوىل - �سارع 13 ب - فيال رقم 27 ب - رقم 
مكاين 4041392783  - وميثله : �سفيع حممد اإبراهيم  

املطلوب اإعالنه : تنميات جلوبال للتطوير العقاري - �ض ذ م م  
عنوانه : اإمارة دبي - وادي ال�سفا 3 - دبي لند - ليفينج ليجندز - 645 فيال A29 - مكاين : 2836675687 

crm@tanmiyat.ae - 0097144356609 - 00971503099941 -
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/10 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�سركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 

20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن 
املمتلكات : وحدة عقارية  اأو�ساف  الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان  باإيداع كامل  اأن يقوم  ع�سر الثمن على 
حتت الن�ساء - رقم الر�ض 2120 - املنطقة : وادي ال�سفا 3 - امل�ساحة : 105.28 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : عالء 

الدين - رقم الوحدة : 105 - التقييم : 750605.56 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اعالن بالن�صر        
229/2022/254 منازعة مو�صوعية تنفيذ �صيكات 

تفا�سيل االإع�ن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سركة اخلل�سان للتجارة العامة )ذ م م( - جمهول حمل الإقامة 

عدم   / املو�سوع  ومو�سوعها   الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - دانابالفايل  كومار  ناري�ض   : املدعي  ان  مبا 
ا�ستحقاق قيمة ال�سيك رقم 000001 املوؤرخ 2020/1/23 بقيمة 570،750 درهم وامل�سحوب على ح�ساب 
ولال�سباب  �سيكات  تنفيذ   5265/2022 رق��م  التنفيذ  عنهما  وامل��ق��ام  التجاري  دب��ي  بنك  ل��دى  املدعي 
والت�سريح  الدعوى  قيد   : اأول   : املوقرة  املحكمة  يلتم�ض من  وا�سمل  اعم  املحكة  تراها عدالة  التي 
بها وحتديد جل�سة ل�سماعها واعالنها للمتنازع �سدها ، ثانيا : الغاء القرار ال�سادر بو�سع ال�سيغة 
التنفيذية لل�سيك رقم 000001 املوؤرخ 2020/1/23 بقيمة 570،750 وامل�سحوب على ح�ساب املدعي لدى 
بنك دبي التجاري. ثالثا : وب�سفة م�ستعجلة : وقف اإجراءات التنفيذ رقم 5265/2022 تنفيذ �سيكات 
حلني الف�سل يف دعوى املنازعة املاثلة. رابعا : الزام املتنازع �سدها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/8/16 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - غالم حميي الدين حممد ريا�ض اكمل
)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002691/ 

اإىل املحكوم عليه : غالم حميى الدين حممد ريا�ض اكمل 
هاتف   4279011584 مكاين  رقم   304 ال�سقة   3 اكوا  بناية  النخيل  عجمان   : العنوان 

  0582463992  0503619040
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ امل�ستقبل لتاأجري ال�سيارات واحلافالت موؤ�س�سة فردية - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور  له  املحكوم  اأن  ومبا  اأعاله.   اليها  امل�سار  الق�سية  يف 
الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 
14613.0  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما   :
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور 
جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001772 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الوادي الأخ�سر للعقارات - ذ م م 
جمهول حمل الإقامة 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/3 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/26 م.   

مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70459

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

 يف الإ�صتئناف رقم 648/2022/322 ا�صتئناف عقاري   
املنظورة يف : دائرة الإ�ستئناف العقارية الثانية رقم 202  

والر�سوم  جزئي  عقاري   1309/2021 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف   : الدعوى  مو�سوع 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

امل�ستاأنف  : �سركة بزن�ض تاور لال�ستثمار - ذ م م عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املركز التجاري الوىل - 
دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج ال�سالم - �سقة 1106 

وميثله : اميان يون�ض حممد ا�سماعيل الرفاعي  
املطلوب اإعالنه : 1 - �سن جيان ت�سانغ - �سفته : م�ستاأنف �سده   

قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/1309 عقاري جزئي  
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2022/7/27 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 

وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف التنفيذ رقم 2303/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
2019 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به  2020 ل�سنة  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 

وقدره )363715 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : نيو رومانا للتجارة العامة - �ض ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي 
info@aldhaheriinternation. : سارع ال�سعادة - مبنى بري�سم تاور - �سقة 1901 - بريد اإلكرتوين� -

  044518866  : رقم  هاتف   -   2477286838 رقم  مكاين   -  com
املطلوب اإعالنه : 1 - هايرب ماركت املنامة )�ض ذ م م( )فرع(  - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 363715 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 يف التنفيذ رقم 2919/2022/253 تنفيذ �صيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )002338( وال�سادر عن بنك دبي التجاري ومن ح�ساب املنفذ 
�سدها بقيمة )84273 درهم( 

طالب التنفيذ : متديد للتجارة العامة - �ض ذ م م   
عنوانه :  مكتب MTA حممد اللنجاوي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية الكائن باإمارة دبي بردبي - �سارع ال�سيخ زايد 

- بناية فندق فريمونت )مدخل املكاتب( الطابق رقم )21( مكتب رقم )2102(  رقم مكاين : 2719591105  
املطلوب اإعالنه : 1 - �سركة اور للمقاولت )ذ م م( - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 82115 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 يف التنفيذ رقم 2920/2022/253 تنفيذ �صيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 
100150( وال�سادر عن نور  ارقام )100151،  املرجتعة  ال�سيكات  املطالبة بقيمة   : التنفيذ  مو�سوع 

بنك ومن ح�ساب املنفذ �سدها بقيمة )117966 درهم(
طالب التنفيذ : متديد للتجارة العامة - �ض ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املركز التجاري الوىل 

- دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى فندق فريمونت فندق ومكاتب - �سقة الدور 21 مكتب 2102  
املطلوب اإعالنه : 1 - اجياد لال�ستثمار �ض ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   115079

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

رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : �سو ماك اخ��س & �سرف دويل - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 43 -44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 814356 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1363449 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/3/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/28 
فيجن  �سمارت  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
 - ليمتد  هولدينج  روؤي��ا  ملك   2001-9 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  ملراجعة 
بردبي - اخلليج التجاري - هاتف :   فاك�ض :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70533

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : الرو�سة الذهبية خلدمات متوين باملواد الغذائية �س ذ م م   
 - ال��زرع��وين  بالغزوز  عبدالرحيم  حممد  عبدالرحيم  ملك   606-01 رق��م  مكتب   : العنوان 
القرهود -  ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ض الواحد )ذ م م( ، رقم 
الرخ�سة : 831995 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1408372 مبوجب هذا تعلن دائرة 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
2022/6/24 واملوثق لدى كاتب  ق��رار حماكم دبي بتاريخ  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  املذكورة 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/05/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني �سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب رقم 9-2001 ملك روؤيا 
هولدينج ليمتد - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف :   فاك�ض :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70533

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : �سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 9-2001 ملك روؤيا هولدينج ليمتد - بردبي - اخلليج 
التجاري - هاتف :   فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �سو ماك اخ��س & 
�سرف دويل - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/3/28 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/28 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70533

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : �سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات
9-2001 ملك روؤيا هولدينج ليمتد - بردبي - اخلليج  العنوان : مكتب رقم 
التجاري - هاتف :   فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
الرو�سة الذهبية خلدمات  باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �س  الغذائية  باملواد  متوين 
2022/3/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/3/28 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70533

العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICIREA2022 / 0001805 مدين )جزئي( 
اىل املدعي عليه : �سا�سيندر اكومار �سيالتوراي �سري لنكي / اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي فاطمة مطر علي مطر ال�سام�سي الإمارات العربية املتحدة 
/ اجلن�سية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة و�سدر بحقكم احلكم التي : 
بالزام املدعي عليه بدفع مبلغ 120000 درهم مائة وع�سرين الف درهم للمدعي 
التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  حت�سب   %5 بواقع  القانونية  والفائدة 

والزمته بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم اتعاب حماماة. 
حرر بتاريخ  2022/7/21 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13602 بتاريخ 2022/7/25 
MOJAU_2022- 0078607 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة : فابده �سهاب ح�سني ماجنالتارا كوجنو حممد - حتمل 
بطاقة هوية رقم 784198860864614 اجلن�سية : الهند ، ترغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيدة / تنزيهه مر�سد ا�سرف عبدول نظر 
الهند   : اجلن�سية   -  784199668849377  : رقم  هوية  بطاقة  حتمل   - باراكادافات 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  الرز(  جرة  )مطعم  امل�سماة  الرخ�سة  يف 

)796114( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. 
 2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70626
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•• اأبوظبي-الفجر:

تلقى الأر�سيف واملكتبة الوطنية من وزارة اخلارجية 
وال��ت��ع��اون ال����دويل ع����دداً ك��ب��رياً م��ن ال��ك��ت��ب املتنوعة 

باللغة العربية ولغات اأخرى؛
 وكانت ال��وزارة قد ح�سلت على هذه الكمية الكبرية 
من الكتب من �سفارات دولة الإمارات العربية املتحدة 
ال�سفارات رغبتها يف حفظها  اأب��دت  يف اخل��ارج، بعدما 
لدى الأر�سيف واملكتبة الوطنية لكي تكون يف متناول 

الباحثني والأكادمييني وعامة النا�ض.
وق���د ت�����س��ّل��م الأر���س��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة م��ا يقارب 

)130( �سندوقاً كبرياً، 
اأتاح بع�سها يف مكتبة الإمارات، واأودع بع�سها الآخر يف 
م�ستودعاته اخلا�سة باملكتبة الوطنية املزمع اإن�ساوؤها 

يف امل�ستقبل القريب.
وع��ن ه��ذه امل��ب��ادرة ق��ال حمد احل��م��ريي م��دي��ر اإدارة 
واملكتبة  الأر���س��ي��ف  يف  املعرفية  واخل��دم��ات  ال��ب��ح��وث 
اإثراء  تعّد  الكتب  من  املجموعات  ه��ذه  اإن  الوطنية: 

تنوع  يف  وزي���ادة  الوطنية،  وللمكتبة  الإم����ارات  ملكتبة 
ما فيها من م�سادر ومراجع لكي تتميز مبقتنياتها، 

وبدورها يف تلبية احتياجات روادها.
واأ�ساف: اإن الكتب هي الأوعية الأ�سا�سية للمعلومات 
التي ت�سهم ب�سكل اأ�سا�سي يف تر�سيخ القت�ساد املعريف 
لبلوغ امل�ستقبل واحلفاظ على م�سرية التقدم، وهذا ما 

تتطلع اإليه دولة الإمارات.
واأع��رب عن بالغ �سكره ل�سفارات دولة الإم��ارات التي 
والثمينة  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ك��ت��ب  ه����ذه  ح��ف��ظ  اإىل  ب�����ادرت 
اخلارجية  ول����وزارة  ال��وط��ن��ي��ة،  واملكتبة  الأر���س��ي��ف  يف 
اأ���س��رف��ت ع��ل��ى تقييم الكتب  ال��ت��ي  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 

وفرزها، وقدمتها لالأر�سيف واملكتبة الوطنية.
 واأكد اأن هذه اخلطوة هي بادرة ثقة مهمة بالأر�سيف 
املكتبة  تكون  اأن  الذي يحر�ض على  الوطنية  واملكتبة 
ومعلوماتياً  ثقافياً  وم��رك��زاً  وطنياً  مرجعاً  الوطنية 
ت��راث دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة، ويربز  يحفظ 
تطورها العلمي واحل�ساري على غرار املكتبات العاملية 

احلا�سنة للرتاث الإن�ساين.

ونا�سد احلمريي جميع اجلهات وال�سخ�سيات الوطنية 
اإي����داع م��ا لديهم من  داخ���ل الإم�����ارات وخ��ارج��ه��ا اإىل 
الذي  الوطنية  واملكتبة  الأر�سيف  يف  كتب  جمموعات 
يتلقاها  التي  املجموعات  كافة  على  حري�ساً  �سيكون 
و�سي�سعها يف املكان املنا�سب مبكتبة الإمارات يف الوقت 
تكون  لكي  م�ستقباًل  الوطنية  املكتبة  يف  اأو  احلا�سر 
متاحة يف متناول القراء والباحثني وامل�ستفيدين من 

رواد املعرفة. 
اجلدير بالذكر اأن الكتب التي تلقاها الأر�سيف واملكتبة 
قد  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة  م��ن  الوطنية 
�سيوخ  اأهمها:  من  فكان  مو�سوعاتها؛  بتنوع  ات�سمت 
الإم��ارات واأب��رز قادتها ويف مقدمتهم ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان، وال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم، 

رحمهما اهلل،
الأدب  ف��ن��ون  ال��وط��ن��ي��ة، ويف  وال��ه��وي��ة  ال��ت��اري��خ   ويف 
وال�سعر والفقه الإ�سالمي، ويف الرتجمة والقت�ساد، 
وبع�ض املو�سوعات املهمة ذات العالقة بدولة الإمارات 

العربية املتحدة.

»الأر�صيف واملكتبة الوطنية« يتلقى عددًا كبريًا من الكتب املتنوعة من وزارة اخلارجية 

ت�سارك اإميان خطاب، الفنانة الت�سكيلية، 
للكاريكاتري،  امل�سرية  اجلمعية  ع�سوة 
بدورته  ال���دويل  الكاريكاتري  ملتقى  يف 
من  الفنون،  ق�سر  يف  املنعقدة  ال�سابعة، 
ت��ت��ن��اول �سخ�سية  ف��ن��ي��ة  اأع���م���ال  خ���الل 
م�ساركتها  كلثوم.حول  اأم  ال�سرق  كوكب 
ب��امل��ل��ت��ق��ى وروؤي����ت����ه����ا ال��ف��ن��ي��ة ل����ه قالت 
الأه���رام«:« بداأت  ل�«بوابة  اإمي��ان خطاب 
العر�ض فى امللتقى منذ الدورة الأوىل، 
ك��ان يتم حتديد ثيمة  وخ��الل كل دورة 
اأو مو�سوع حمدد يعمل عليه الفنانون، 
اختيار  مت  ال����راه����ن����ة  ال���������دورة  خ�����الل 
ثالث  بر�سم  فقمت  كلثوم  اأم  �سخ�سية 
فقط  واح��دة  اأننى عر�ست  اإل   ، لوحات 
لإتاحة الفر�سة لعر�ض لوحات الفنانني 

الآخرين«. 
على  يعتمد  الكاريكاتري  فن  واأ�سافت: 
الفكرة اأوًل ثم حتليل اخلطوط واملالمح 
اإىل  بالإ�سافة  لكنى  لل�سخ�سية،  املميزة 
كنت  وتعبرياتها  كلثوم  اأم  وج��ه  درا���س��ة 
ال�ساخمة على   اأدر���ض حركاتها ووقفتها 
بخطبة  تلقى  وكاأنها  تغنى  وهى  امل�سرح 
مهمة ف��ى وق���ار وه��ي��ب��ة.وت��وا���س��ل: من 
بكوكب  اخل���ا����س���ة  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ت���اري���خ 
القادمة من  الفالحة  ال�سرق، �سخ�سية 
الريف امل�سرى والتى ا�ستطاعت بذكائها 
ولباقتها وفطنتها اأن تعلم وتثقف نف�سها 
وترتبع على قمة الفن،  جتلت ىل فكرة 
فى  نف�سها  م�سر  �سخ�سية  متثل  اأن��ه��ا 

هذه احلقبة من الزمن.
لكل  املتحدية  الناه�سة  م�سر  وتتابع: 
والفقر  ال���س��ت��ع��م��ار  وم��ن��ه��ا  ال�����س��ع��اب 

العبقري  املثال  ج�سدها  والتى  واجلهل 
حممود خمتار فى متثاله نه�سة م�سر 
والتف حوله ال�سعب اأجمع بكل طوائفه 
كما يلتف جمهور اأم كلثوم حولها فى كل 
وجًها  كلثوم  اأم  ر�سمت  ث��م،  وم��ن  مكان. 
الهول  اأب��ا  واقفة حتت�سن  وهى  وج�سًدا 
العريقة  للح�سارة  جت�سيدا  ب��ذراع��ه��ا 

مل�سر منذ القدم.
فالحة  ث��وب  كلثوم  اأم  األب�ست  وتختتم: 
مب�سريتها  امل���ع���ت���زة  خم���ت���ار  حم���م���ود 
و�سموخ،  ع��زة  ف��ى  الأم����ام  اإىل  واملتجهة 
حياة  كامل  ب�سكل  ميثل  التمثال  وك���اأن 
يج�سد  ك��م��ا  ال�����س��رق  ك��وك��ب  و�سخ�سية 

�سخ�سية م�سر.

اإميان خطاب عن م�ساركتها بامللتقى الدويل للكاريكاتري:

 ج�صـــــّدُت �صخ�صــــية م�صـــــر مـــــن خــــالل اأم كلثــــــوم 

الن�سخة  الأول  اأم�ض  يوم  بال�سارقة  الثقافة  دائرة  اأطلقت 
الأوىل من ملتقى ال�سعر العربي يف النيجر بالتعاون مع 
اإطار  العا�سمة نيامي يف  الثقايف يف  الأدب��ي  النيجر  ن��ادي 
مبادرة ملتقيات ال�سعر العربي يف اأفريقيا التي تهدف اإىل 

ن�سر اللغة العربية وتعزيز ح�سور ال�سعر العربي .
ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  يقام  ال��ذي  امللتقى  يف  �سارك 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض 
الأعلى حاكم ال�سارقة 7�سعراء، هم: د. علي تا�سع، ووكيل 
ال�سالم، ود. مهدي احلاج معاذ، و�سيدي ولد  احلاج عبد 
الدين  و�سم�ض  اإبراهيم،  علي  واآم��دو  الكنتي،  اأحمد  عمر 
الن�سو�ض يف طرحها  اأن��ار وتنّوعت  اأغ  ثاين غربا، و�سامل 
ال�سعري الالفت منطلقة من الوزن ال�سعري العربي اإىل 
م�سهديات و�سور وجمازات و�سفية ودللت رمزية عالية.

ح�سر حفل افتتاح امللتقى د. يو�سف ُمنكيال مدير التعليم 
العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  ب���وزارة  ال��ع��ايل  العربي 
النيجرية و اأَْمَغْر َبيان اإبراهيم رئي�ض نادي النيجر الأدبي 
الثقايف و د. حممد اخلري رئي�ض جامعة الوفاق الدولية يف 
النيجر وعدد من ديبلوما�سيني عرب واأكادمييني و�سعراء 
امللتقى  �سهد  كما  ال��ع��رب��ي  بال�سعر  ومهتمني  ومثقفني 
ح�سور جلنة حتكيم لختيار الن�سو�ض امل�ساركة يف امللتقى 

وميّثلها د. اأغ حممد اأغ.
اإن  الثقافة  دائ���رة  رئي�ض  العوي�ض  اهلل  عبد  �سعادة  وق��ال 
ملتقى النيجر لل�سعر العربي هو امللتقى اخلام�ض �سمن 
�ساحب  وّج���ه  ال��ت��ي  افريقيا  يف  العربي  ال�سعر  ملتقيات 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د القا�سمي 

ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة بتنظيمها بعد غينيا 
ونيجرييا وال�سنغال وت�ساد م�سرياً اإىل اأن ح�سور جمهور 

ال�سعر العربي يف النيجر يوؤكد على مكانة اللغة العربية 
الذي  المر  بتاريخها  الكبرية  الإفريقية  الدولة  يف هذه 

ي�سجع على ا�ستمرار تنظيم امللتقى يف هذا البلد مو�سحاً 
العوي�ض اأن دائرة الثقافة يف ال�سارقة تعمل على ا�ستكمال 

�سل�سلة هذه امللتقيات و بالتن�سيق مع اجلهات الر�سمية يف 
كل من مايل و �ساحل العاج وجنوب ال�سودان وبنني خالل 

الفرتة املقبلة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال اآم����دو ع��ل��ي اإب��راه��ي��م املن�سق ال��ث��ق��ايف يف 
من  م��ب��ادرة  ال��ع��رب��ي  لل�سعر  النيجر  ملتقى  اإن  النيجر 
اللغة  ال�سارقة بهدف احلفاظ على  ال�سمو حاكم  �ساحب 
ل��غ��ة اخللود  اإف��ري��ق��ي��ا /  واآداب���ه���ا يف دول غ���رب  ال��ع��رب��ي��ة 
الدين والقيم والأخ��الق وبعد الطالع  والإن�سانية ولغة 
على امل�ساركات التي و�سلتنا ا�ستطاع اأن يرت�سح للم�ساركة 
�سبعة �سعراء �سيحلقون بنا يف اآفاق اجلمال والإبداع �سعراء 

تغّنت حروفهم للمجد و�ُسغفت البداع.
وقال اأَْمَغْر َبيان اإبراهيم رئي�ض نادي النيجر الأدبي يجمع 
حلظات  خالل  مبدعني  و�سعراء  اأدبية  �سخ�سيات  امللتقى 
ت�سافر بنا يف الإب��داع ونادي النيجر الأدب��ي الثقايف الذي 
هذا  تنظيم  يف  بال�سارقة  الثقافة  دائ����رَة  ال��ي��وم  ي�����س��ارك 
احلقل  يف  ال�سباب  جت���ارب  لحت�سان  ي�سعى  ن��اد  امللتقى 
ال��دورات والندوات وامللتقيات  الأدب��ي والثقايف من خالل 
الأدب���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة و�سيظل يف خ��دم��ة هذا  والأم�����س��ي��ات 
امل�سروع.بدوره اكد د. اأغ حممد اأغ ممثل جلنة التحكيم اأن 
امللتقى الذي يعد الأول من نوعه هو ن�ساط اأدبي وثقايف 
واعد نرجو له الدوام وال�ستمرار يف املنطقة م�سريا اإىل 
اأن ال�سعراء امل�ساركني ثلٌة من املبدعني خا�سة و مت اإختيار 

ن�سو�سهم بناء على جلنة التحكيم.
وت�سّلموا  امل�ساركني  ال�سعراء  تكرمي  مت  امللتقى  ختام  ويف 

�سهادات تقديرية احتفاء باإبداعهم الأدبي الكبري.

ثقافة ال�صارقة تطلق الن�صخة الأوىل من ملتقى ال�صعر العربي يف النيجر  
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نفى عزمه االعتزال.. )الف�سل االأخري( مل ياأِت بعد

براد بيت يخطف الأ�صواء يف اجلولة 
الرتويجية لفيلمه بباري�ض

وقد اأثارت هذه الت�سريحات تكهنات باأن املمثل الذي اكت�سفه اجلمهور 
يف فيلم )ثيلما اأند لويز( يف مطلع الت�سعينات، ي�ستعد لطي �سفحة 

التمثيل.
واأو�سح براد بيت )مل يكن ذلك ما ق�سدته(، بل )ما اأردت قوله هو 

اأين اأ�ستعد لبلوغ املحطة الأخرية والف�سل الأخري(.
وبات ال�سوؤال املطروح حاليا )كيف اأرغب يف مت�سية هذا الوقت؟(، 
وفق براد بيت الذي ي�سدد على اأن )الأمر ل يرتبط باأي حال من 

الأحوال بالعتزال(.
باري�ض،  يف  الثنني  م�ساء  الت�سريحات  بهذه  بيت  ب��راد  اأدىل 
حيث تواجد لتقدمي فيلمه )بولت تراين( الذي يبداأ عر�سه 

يف ال�سالت الأمريكية يف اخلام�ض من اأغ�سط�ض.
باملواقف  الزاخرة  البولي�سية  الكوميديا  هذه  اأح��داث  ت��دور 
ال�����س��اخ��رة، داخ����ل ق��ط��ار ي��رب��ط م��دي��ن��ت��ي ط��وك��ي��و وكيوتو 
بع�سهم  ت�سفية  ق��ت��ل��ة  ���س��ب��ع��ة  ف��ي��ه  ي���ح���اول  ال��ي��اب��ان��ي��ت��ني 

البع�ض.
واأكد املمثل الذي �سّور اأعمال حتت اإدارة خمرجني من 
وترين�ض  تارانتينو  كويننت  بينهم  متنوعة،  م��دار���ض 
مالك وديفيد فين�سر وغاي ريت�سي والأخوان كوين، 

اأنه يحب )القيام ب�ستى اأنواع الأفالم(.
وقال )اأي �سخ�ض يف �سني يكون قد اقرتف 
ما يكفي من الأخطاء، ومن باب امل�سادفة، 
راكم ما يكفي من التجربة للتمييز بني 

ال�سح واخلطاأ يف ما قام به(.
بعدما فاز بجائزة اأو�سكار �سنة 2020 

)وان���������ض  يف  دوره  ع����ن 

اأن م�ساريع النجم الهوليوودي  اإن هوليوود(، ل يبدو  ايه تامي  اأبون 
اخلم�سيني قد ن�سبت.

دام��ي��ان �سازيل  اإخ����راج  املقبل )ب��اب��ي��ل��ون( م��ن  اأح����داث فيلمه  وت���دور 
ي�سكل  الذهبي لهوليوود، كما  الع�سر  )خم��رج )ل ل لن��د((، خ��الل 
بعد جتربة  روب��ي،  للتمثيل جم��ددا مع مارغوت  بيت  ل��رباد  منا�سبة 

�سابقة بكامريا كويننت تارانتينو.
ين�سط  اإنرتتاينمنت(،  بي  )ب��الن  �سمن  الإن��ت��اج  يف  �سريكا  وب�سفته 
اأفالم  من  ثالثة  نالت  وقد  ال�سينمائي،  املجال  يف  اأي�سا  بقوة  املمثل 
ال�����س��رك��ة ج��وائ��ز اأو���س��ك��ار، وه���ي )ذي دي��ب��ارت��د( و)ت��وي��ل��ف ي���ريز اإيه 

�ساليف( و)موناليت(.
جديدة  مواهب  على  ال�سوء  ت�سليط  على  القدرة  )اأع�سق  بيت  وق��ال 
اأما  �سابقا كممثل(،  العمل فيها  وامل�ساركة يف م�ساريع مل يكن متاحا 
)يف ما يخت�ض بالباقي، فل�ست اأعلم.. اأتنقل من فيلم اإىل اآخر، واأقرر 

اخلطوة التالية بناء على اآخر عمل قّدمته(.

بيت يخطف االأ�سواء
اأينما ذهب، ففي بداية اجلولة الرتويجية  براد بيت ي�سرق الأ�سواء 
Bullet Train  يف باري�ض ، ارتدى احلائز على  لفيلمه اجلديد 
جائزة الأو�سكار �سرتة برتقالية مع قمي�ض وردي داكن ، وحذاء ريا�سي 
اأبي�ض ، ونظارة �سم�سية برتقالية اللون ، واإن�سم اإليه فياجلولة النجوم 

كينج   ج����وي  ،  امل�����س��ارك��ون 
ت���اي���ل���ور  اآرون 

ج����ون���������س����ون، 
وب��������ري��������ان 

تريي هرني.
 Bullet ا خم���رج�� ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك ، ك���ان م��ن ب��ني احل�����س��ور اأي�����سً
وهما   ، ماكورميك  وكيلي  ليت�ض  ديفيد  امل�سارك  واملنتج   Train
يبت�سمون وهم  املمثلني  ك��ان ط��اق��م  ال��واق��ع��ي��ة،  م��ت��زوج��ان يف احل��ي��اة 

يقفون ب�سعادة اأمام امل�سورين مع برج اإيفل كخلفية جمالية.
بع�ض  مل�ساركة  ان�ستجرام  اإىل �سفحتها على   Joey King انتقلت 
ال�سور و مقاطع الفيديو من جولة الفيلم يف باري�ض ، وتظهر  جوي 
تايلور  ي�سري  بينما  رائعة  �سيلفي  وبريان معا يف �سورة  واآرون  وب��راد 

جون�سون اإىل قمة برج اإيفل. ".
دور فيلم Bullet Train  حول Ladybug القاتل الذى يقرر 
بيتل  اختياره من قبل معاجلته ماريا  يتم  التخلي عن احلياة ولكن 
من اأجل احل�سول على حقيبة يف قطار �سريع متجه من طوكيو اإىل 
موريوكا، وعلى منت القطار يوجد جمموعة من القتلة  الذى مبجرد 

دخولهم يكت�سفون اأن اأهدافهم كلها مرتبطة ببع�سها البع�ض.
اإخ��راج ديفيد ليت�ض، والفيلم املقتب�ض  Bullet Train  من  فيلم 
عن رواية Maria Beetle تاأليف الكاتب الياباين كوتارو اإي�ساكا، 
وبطولة النجمني براد بيت و�ساندرا بولوك، ومن املفرت�ض اأن تلعب 
�ساندرا دور البطولة اأمام براد لأول مرة، وتدور اأحداثه داخل القطار 
ال�سريع يف طوكيو، واملتواجد على متنه 5 اأ�سخا�ض من القتلة والذين 

تت�سارب اأهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.

اأعوام على الإنقاذ املثري ملجموعة  اأربعة  بعد مرور 
ال��ق��دم من  ل��ك��رة  12 �سبيا وم��درب��ه��م  م��ن  تتاألف 
كهف يف تايلند، وجدت ق�ستهم طريقا اإىل ال�سا�سة 
الف�سية عرب فيلم )ثريتني ليفز( اأو )ثالثة ع�سر 
رون  الأو�سكار  جائزة  على  احلائز  للمخرج  روح��ا( 

هاوارد.
بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  كانت  الذين  ال�سبية،  وك��ان 
حينها  عاما  ال�25  ذو  ومدربهم  عاما،  و16   11
راي  �سياجن  منطقة  يف  الكهوف  اأح��د  ي�ستك�سفون 
�سمايل تايلند يف يونيو عام 2018 عندما غمرت 
حتت  وحا�سرتهم  الأنفاق  املو�سمية  الأمطار  مياه 

الأر�ض.

داخل  اأي��ام  لت�سعة  احلياة  قيد  على  ال�سبية  وبقي 
ال��ك��ه��ف ال���ذي غ��م��رت��ه امل��ي��اه ج��زئ��ي��ا ق��ب��ل اأن ي�سل 

اإليهم غوا�سان بريطانيان،
اأخ�����رى  اأي�������ام  ث��م��ان��ي��ة  ا����س���ت���غ���رق  الأم�������ر  اأن  اإل   

ل�ستخراجهم من ذلك الكهف.
 17 ا�ستمرت  ال��ت��ي  املحنة  ت�سوير  الفيلم  ويعيد 
وجنود  ومهند�سون  متطوعون  �سحب  حيث  يوما، 
يف  وحفروا  الكهف  من  املياه  من  اللرتات  ماليني 

ال�سخور بحثا عن فجوات للو�سول اإىل ال�سبية.
وقال هاوارد لرويرتز يف حفل اإطالق الفيلم اأم�ض 
الثنني )ما حتقق هو اأمر مذهل. ل يتعلق الأمر 
بالفعل منظومة  كانت  الأبطال.  بالغوا�سني  فقط 

ت�سمل جمتمعا باأكمله ودولة بل والكثري من الدول 
التي �ساهمت يف النهاية يف حتقيق اأمر مذهل(.

مورتن�سن  فيجو  الأم��ريك��ي  بطولة  م��ن  والفيلم 
الغوا�سني  دور  يف  ف���اري���ل  ك���ول���ن  والأي����رل����ن����دي 
اإىل  فولنثني،  وجون  �ستانتون  ريك  الربيطانيني 
ج��ان��ب امل��م��ث��ل الأ����س���رتايل ج��وي��ل اإدج���رت���ون الذي 

يلعب دور هاري هاري�ض،
 الذي ُجلب للم�ساعدة عندما اأو�سكت خيارات اإنقاذ 

ال�سبية على النفاد.
واخ��ت��ري مم��ث��ل��ون ت��اي��ل��ن��دي��ون وغ���ري حم��رتف��ني يف 
ال�سبية  م��ن  العديد  اإىل  بالإ�سافة  داع��م��ة،  اأدوار 
كرة  فريق  اأع�ساء  اأدوار  يقدمون  ال��ذي��ن  ال�سغار 

القدم )وايلد بور( ومل تكن لديهم خربة �سابقة يف 
التمثيل.

ي���ب���داأ ع���ر����ض ال��ف��ي��ل��م يف دور ���س��ي��ن��م��ا خم���ت���ارة يف 
الوليات املتحدة وبريطانيا يف 29 من يوليو، على 
اأم��ازون برامي فيديو  اأن ُيعر�ض عامليا على من�سة 

بداية من اخلام�ض من اأغ�سط�ض.
الإنقاذ  فريق  واأع�ساء  وفولنثني  �ستانتون  ح�سر 
الدويل للغو�ض حفل اإطالق الفيلم واأ�سادوا بعر�ض 

هوارد لالأحداث.
اأن يعرف  اأن���ه م��ن اجل��ي��د  وق���ال �ستانتون )اأع��ت��ق��د 
وث��ائ��ق��ي��ا، لكنه  اإن���ه لي�ض فيلما  م��ا ح���دث.  ال��ن��ا���ض 

واقعي اإىل حد بعيد(.

)ثريتني ليفز(.. فيلم �صينمائي يحتفي باإنقاذ �صبية من كهف يف تايلند

الثامنة واخلم�سني،  �سن  يف 
قرر النجم الهوليوودي براد 
بيت اال�ستمتاع باحلياة اإىل 
اأق�سى حد واختيار اأعماله 
ذلك  لكّن  بتاأّن،  التمثيلية 
توجه  اأي  البتة  يعني  ال 
ل�عتزال خ�فا ملا يروجه 
جنم  اأك��د  ما  على  البع�س، 
مع  لقاء  يف  كلوب(  )فايت 

�سحافيني يف باري�س.
جملة  ن�سرتها  مقابلة  ففي 

ال�سهر  ن��ه��اي��ة  )غ�����و( 
النجم  اأع��رب  الفائت، 

�سعوره  عن  االأم��ريك��ي 
)الف�سل  يعي�س  باأنه 

االأخ�����������������ري( م���ن 
م�سريته.
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الأطباء يك�صفون خم�ض 
ن�صائح عدمية الفائدة لل�صحة

الفائدة ل�سحة  ETNT خم�ض ن�سائح طبية عدمية  ك�سف خرباء موقع 
الأ�سخا�ض الذين تزيد اأعمارهم عن 50 عاما.

بل  ال�سحة،  على  للحفاظ  كافية  لي�ست  الوقاية  اأن  اإىل  الأط��ب��اء،  وي�سري 
والت�سخي�ض املبكر للمر�ض اأي�سا. وهذا ي�سمل ب�سورة خا�سة كبار ال�سن. 

ولكن هناك ن�سائح �سائعة، يجب جتاهلها.

- تناول الأ�سبريين يوميا-
اإن تناول الأ�سبريين خالل فرتة طويلة ملنع حدوث م�سكالت يف القلب،   
مل يعد طريقة حيوية. لذلك حتذر وزارة ال�سحة الأمريكية من اأن هذه 
اإ�سراف طبيب خمت�ض. لأنها مل  اأن تكون حتت  الطريقة الوقائية، يجب 

تعد �سمن قائمة التو�سيات الطبية املعيارية.

- التخلي عن تناول الكربوهيدرات-
اخلم�سني  جت��اوز  مل��ن  و���س��روري��ة  مفيدة  ومنها  خمتلفة،  الكربوهيدرات   
والعد�ض  ال�سوداء  واحلنطة  والبازلء  وال�سوفان  النخالة  العمر، مثل  من 

والفا�سوليا والتفاح واحلم�سيات والثمار وال�سعري والأرز البني.
"الوقود"  على  اجل�سم  ح�سول  على  ت�ساعد  امل���واد  ه��ذه  ل��الأط��ب��اء،  ووف��ق��ا 
للن�ساط البدين. لذلك تن�سح خبرية التغذية اإدوينا كالرك بالتخلي فقط 

عن تناول الكربوهيدرات ال�سريعة والأطعمة ال�سارة.

- القيلولة – 
توؤكد الدكتورة �سوزان بريتي�ض، على اأن 40 باملئة من كبار ال�سن يعانون 

من م�سكالت نوم مزمنة، ل ت�سخ�ض يف اأحيان كثرية.
وت�سيف، النوم اأثناء النهار، قد مينع النوم الليلي. لذلك اإذا كان ال�سخ�ض 
يعاين من النعا�ض يف النهار مع اأنه ينام ليال نوما عميقا، فعليه مراجعة 

اأخ�سائي، لأنه قد يكون هناك خلل يف عمل اأع�ساء اجل�سم.

- املكمالت الغذائية والفيتامينات- 
اإذا كان النظام الغذائي لل�سخ�ض �سحيحا و�سحيا، فلن يحتاج اإىل املكمالت 

الغذائية.
ال��ط��ب بجامعة ه���ارف���ارد، ميكن  ال��دك��ت��ور بيرت ك��وه��ني م��ن كلية  وي��ق��ول 
املحتوي  الغذائي  النظام  ف��اإن  لذلك  النق�ض.  بع�ض  املكمالت  تعو�ض  اأن 
على  اجل�سم  ح�سول  ي�سمن  واخل�سروات،  الفواكه  من  جيدة  كمية  على 

الفيتامينات والعنا�سر املعدنية الالزمة.

- جتنب الدهون 
 ي�سري اخلرباء، اإىل اأن الدهون ال�سحية ت�ساعد على الوقاية من اأمرا�ض 
القلب واجللطة الدماغية. بالطبع حتتوي الدهون غري امل�سبعة على كمية 
الدموية.  للقلب والأوعية  ال�سعرات احلرارية. ولكنها �سرورية  اأكرب من 
لذلك ميكن مثال اإ�سافة الأفوكادو وزيت الزيتون واملك�سرات، اإىل النظام 

الغذائي، من دون قلق ب�ساأن ال�سحة.

؟ الفوك�ند  جزر  توؤول  كانت  من  • اىل 
جزر الفوكالند كانت توؤول ل�سبانيا ثم تنازلت عنها اإىل بريطانيا يف 

1771-1-22
التجريبي؟ العلم  وموؤ�س�س  االنك�سار  تل�سكوب  �سانع  هو  • من 

وموؤ�س�ض  النك�سار  تل�سكوب  �سانع  جاليليو  الي��ط��ايل  ال��ع��امل  ه��و   -
من  والعديد  املائي  امليزان  خم��رتع  واي�سا  احلديث  التجريبي  العلم 
والبقع  ال��زه��رة  كوكب  لأوج���ه  درا���س��ة  منها  وال��درا���س��ات  الكت�سافات 
القمر  �سطح  ان  واظهاره  للم�سرتي  اقمار  اربعة  واكت�سافه  ال�سم�سية 

جبلي .
ال�سكر. ق�سب  بزراعة  �سكانها  ا�ستهر  دولة  اأي  • يف 

-يف الهند.
للنملة؟. قدم  • كم 

- 6 اأقدام.
ال�سوت؟ قيا�س  وحدة  هي  • ما 

- هي الدي�سبل 

غريهم من  للقرحة  تعّر�سا  اأكرث  الأربعني  اأو  الثالثني  �سن  تخّطوا  الذين  الرجال  اأن  تعلم  • هل 
 600 وزنها  بلغ  اإذ  ذهب  �سبيكة  اأ�سخم  اأنتج  الربازيل  يف  اإكت�سف  الذي  )�سيربابيالد(  امل�سمى  املنجم  •  اأن 

كيلو غرام دفعة واحدة.
تزيد  الدهون  اأن  هو  وال�سبب  املرارية  احل�ساة  تكّون  اىل  يوؤّدي  الطعام  يف  الدهون  كرثة  اأن  تعلم  • هل 
امل��رارة لفرتة طويلة من احل�سيات  من ن�سبة الكول�سرتول وهذا الأخري هو من بقاة احل�سيات وان عانت 

فاأنها قد توؤّدي اىل ا�سابتها بال�سرطان.
325غم  فهو  املتو�سط  وزنه  اأما   . اأبعاده  وكذلك  اآخر  اىل  �سخ�ض  من  يختلف  القلب  حجم  اأن  تعلم  •هل 

بالن�سبة للرجال اأما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه.
اأو 37843200  اأو .432 خفقة يف ال�ساعة  •هل تعلم اأن معّدل خفقات القلب ي�سل اىل 72 خفقة يف الدقيقة 

يف ال�سنة.
احليوانات  من  الكثري  كبد  اأن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرثة  واحد  ع�سو  يف  عديدة  باأع�ساء  ي�سمى  • الكبد 

ي�ستعمل كعالج فّعال لفقر الدم اخلبيث.
الأ�سخا�ض  كبد  من  اأ�سخم  اأو  اأ�سمن  يكون  الكحول  على  املدمنني  الأ�سخا�ض  عند  الكبد  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سباب  وهناك  الكبد  يت�سّمع  وبالتايل  لل�سحوم  م��اأوى  في�سبح  بامل�سكرات  َي�سُمن  الكبد  لأن  مدمنني  الغري 

اأخرى لت�سّمع الكبد ولكن الإدمان يف مقدمتها.

الكلب �شجاع 
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اخل�سراوات الورقية 
اأن  اأف���������ادت درا������س�����ة ج����دي����دة 
كبرية  ك����م����ي����ات  ا�����س����ت����ه����الك 
الورقية  اخل���������س����راوات  م����ن 
ي�ساعد  اأن  مي��ك��ن  اخل�����س��راء 
على  الدهون  تراكم  تقليل  يف 
ال���ك���ب���د. وك�������س���ف���ت ال���درا����س���ة 

كميات وفرية من  تناول  اأن  ال�سويد  كارولين�سكا( يف  اأجراها )معهد  التي 
من  ال��ع��دي��د  يف  طبيعي  ب�سكل  ت��ت��واج��د  وال��ت��ي  الع�سوية،  غ��ري  ال��ن��ي��رتات 
الكبد.  يف  الدهون  تراكم  تقليل  على  تعمل  الورقية،  خا�سة  اخل�سراوات 
كارولين�سكا(:  )معهد  يف  الأ���س��ت��اذ  ك��ار���س��رتوم(،  الدكتور)ماتيا�ض  وق��ال 
مت  التي  للفئران  الغذائية  الأنظمة  يف  النيرتات  عن�سر  اأدرج��ن��ا  )عندما 
تغذيتها بنظام غذائي عايل الدهون وال�سكريات، لحظنا تراكم ن�سب اأقل 
درا�سات  اثنني من  با�ستخدام  نتائجنا  تاأكيد  الكبد، ومت  الدهون على  من 
)كار�سرتوم(  واأو�سح  الب�سرية.  الكبد  خاليا  يف  املختلفة  اخلاليا  ثقافية 
اأنه بغ�ض النظر عن انخفا�ض اخلطر التنك�سي الدهني يف الكبد، لحظنا 
اأي�ساً انخفا�ساً يف �سغط الدم وحت�سني يف توازن الإن�سولني واجللوكوز بني 
الفئران امل�سابة مبر�ض ال�سكر. وتابع )نعتقد اأن هذه الأمرا�ض مرتبطة 
اإ�سارات موؤكدة لأك�سد  باآليات م�سابهة، حيث ي�سبب الإجهاد التاأك�سدي يف 

النيرتيك، ما يوؤثر تاأثرياً �سارا على وظائف القلب.

خرجت نورا للنزهة مع كلبها اجلميل وكان ا�سمه �سجاع انها حتبه كثريا فقد ربته منذ ان كان �سغريا ومنذ 
ذلك احلني مل يرتكها ابدا ..وعند منطقة خ�سراء جميلة وو�سط احل�سائ�ض اليانعة اخدت جتري هنا وهناك 
ترمي كرتها ويلتقطها كلبها ال�سجاع وفجاأة �سرخت نورا لقد �سقطت بني احل�سائ�ض ..لبل �سقطت يف حفرة 
حفرها احد ال�سيادين وغطاها باوراق ال�سجار الكبرية ومل تلحظها نورا ف�سقطت فيها ..انها حفرة عميقة 
لن ت�ستطيع ان تخرج منها وحدها فاأخدت ت�سرخ وجاء �سجاع لينظر اليها بحزن واخذ يلف ويدور حول نف�سه 
اح��دا للم�ساعدة  ..ه��ي تبكي وتنادي وهو ينبح وليجد  �سيفعل لها  م��اذا  ..ي��ا للم�سكينة  ان يجن  ويكاد عقله 
..وعندما هم بالن�سراف لطلب امل�ساعدة �سرخت فهي تخاف ان تبقي لوحدها فلو جاء حيوان جائع و�سقط 
هنا ماذا �ستفعل ..وكاأنه عرف ما اردت فوقف بجانب احلفرة ينبح من وقت لخر وكاأنه ينادي على احد .. اأما 
هي فجل�ست داخل احلفرة تنتظر من ياأتي لنقاذها كلما تاأخر الوقت �سيخرج والدها للبحث عنها هكذا حدثت 
نف�سها اما �سجاع فقد جل�ض بجوار احلفرة ينبح ب�سوت عال وكاأنه يحذر احدا من القرتاب ولكن الربد هو من 
اقرتب برد قا�ض ..خاف على نورا فغطى احلفرة بورق ال�سجر الكبرية حتى ل يت�سرب الربد اليها لكنه ت�سرب 
اليه نعم كان ج�سدها ينتف�ض من الهواء البارد لكنه مل يرتك احلفرة واخذ �سوته يتعب لكنه مل يكف عن 
النباح كل فرتة حتى اح�ض بغريزته باأ�سوات تاأتي من بعيد يحملها هواء الليل انها ا�سوات الرجال ..انه �سوت 
والد نورا ومعه الأ�سدقاء فا�ستجمع �سجاع قوته الباقية واخذ ينبح ف�سمعوا �سوته ومن و�سط احل�سائ�ض اخذ 
يقفز لرياه اجلميع انه �سجاع انه �سجاع .. اتى الب وا�ستطاع وا�سدقاوؤه انقاذ ابنته وعندما خرجت من احلفرة 
�سقط �سجاع على الر�ض منهكا حمل الأب نورا وحمل ال�سدقاء �سجاع ذهبوا اجلميع اإىل البيت ا�ستعادت نورا 
اأ�سبوعا كامال حتى تعود �سحته ويتخل�ض مما ا�سابه من  �سحتها بعد يومني لكن �سجاع تطلب الأمر منه 

الربد .

ي�ستمتع النا�س بركوب القوارب يف الطق�س احلار على نهر كام يف كامربيدج، بريطانيا. رويرتز

التغذية  خبرية  تيخومريوفا،  يلينا  الدكتورة  اأعلنت   
من  تقلل  فهي  ع��دي��دة،  ف��وائ��د  للقرفة  اأن  ال��رو���س��ي��ة، 
�سيخوخة اخلاليا وحتمي اجل�سم من تكون اجللطات.

"القرفة  "اإزفي�ستيا"،  �سحيفة  مع  مقابلة  يف  وتقول 
الف�سيلة  اإىل  تنتمي  اخل�سرة  دائمة  �سجرة  حل��اء  هي 
�سناعة  يف  بعيد  زمن  منذ  القرفة  وت�ستخدم  الغارية. 
العطور واملعجنات. وتكمن فائدة القرفة الرئي�سية يف 
احتوائها على مركبات الفالفونويد التي لها خ�سائ�ض 

م�سادة لاللتهابات".
النرتيك  اأك�سيد  القرفة تركيب  ووفقا للخبرية، تعزز 

اأك�سدة  من  اجل�سم  اأن�سجة  حتمي  لذلك  الأن�سجة،  يف 
اجل���ذور احل���رة. وب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، ت��وؤث��ر القرفة 
الدم،  �سيولة  وحت�سن  ال��دم��وي��ة،  الأوع��ي��ة  يف  اإيجابيا 
وحت��م��ي م��ن ن�����س��وء اجل��ل��ط��ات، وت��ق��ل��ل م��ن �سيخوخة 

جميع اخلاليا.
القرفة  تكون  عندما  تعمل  اخل�سائ�ض  "هذه  وتقول، 
ب�سورة  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  وع��ن��د  ال��غ��ذائ��ي.  ال��ن��ظ��ام  �سمن 
تناول  عند  ولكن  ف��وائ��د.  على  منها  نح�سل  �سحيحة 
النظر عن كمية  فطائر بالقرفة بكميات كبرية بغ�ض 

القرفة فيها، ف�سوف نح�سل على زيادة يف الوزن".

خبرية تغذية تك�صف اخل�صائ�ض 
املفيدة للقرفة


