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ال�صلمون .. �صديق القلب
قال املركز االحتادي للتغذية اإن �صمك ال�صلمون يعد �صديقاً للقلب، 
"اأوميغا  امل�صبعة  غيير  املتعددة  الدهنية  باالأحما�ض  غني  اإنييه  حيث 
 "LDL" 3"، التي تعمل على خف�ض م�صتوى الكولي�صرتول ال�صار
و�صغط الدم املرتفع، ومن ثم حتد من خطر االإ�صابة باأمرا�ض القلب 

واالأوعية الدموية كاالأزمات القلبية وال�صكتات الدماغية.
تعمل  االأك�صدة  باال�صرتاك مع م�صادات  اأنييه  االأمليياين  املركز  واأ�ييصيياف 
على  اأي�صا   "3 "اأوميغا  امل�صبعة  غيير  املييتييعييددة  الدهنية  االأحييمييا�ييض 

حت�صني ن�صاط املخ وحتارب هرمونات التوتر.
مثل  والفيتامينات  املعادن  من  كنزا  اأي�صا  ال�صلمون  �صمك  يعد  كما 
ل�صحة  املهم  واليود  العظام،  ل�صحة  املهمني  والبوتا�صيوم  الفو�صفور 
 D املهمة ل�صحة االأع�صاب وفيتامني B الغدة الدرقية، وفيتامينات

املهم ل�صحة العظام واالأ�صنان.
اأ�صبوعياً  بييتيينيياول االأ�ييصييميياك مبييعييدل مييرتييني  ُيييو�ييصييى  وبيي�ييصييكييل عييييام، 

لال�صتفادة من فوائدها ال�صحية اجلّمة.

تعاين من �صعف املثانة؟ ا�صرب �صوائل كافية
الييذييين يعانون من  اأو�ييصييت رابييطيية كبار ال�صن االأملييانييييية االأ�ييصييخييا�ييض، 
�صرب  باأن  ال�صوائل على نحو كاف، معلاًل ذلك  ب�صرب  املثانة،  �صعف 
اإفييراز بول ذي تركيز عال، مما  القليل من ال�صوائل يدفع الكلى اإىل 
بعدوى  االإ�ييصييابيية  خطر  يرتفع  كما  املييثييانيية،  تهيج  يف  بيييدوره  يت�صبب 

امل�صالك البولية.
نحو  �صرب  املثانة  �صعف  على مر�صى  ينبغي  اأنييه  الرابطة  واأو�صحت 
لرتين من ال�صوائل يومياً، مع مراعاة االبتعاد عن امل�صروبات املدرة 

للبول مثل القهوة وامل�صروبات الغازية.
التبول  يف  امللحة  الرغبة  اإىل  يييوؤدي  املثانة  �صعف  اأن  بالذكر  جدير 
وعدم ال�صيطرة على البول، وهو يرجع اإىل اأ�صباب عدة مثل ح�صوات 
داء  )مثل  االأييي�ييض  واأمييرا�ييض  الربو�صتاتا  وت�صخم  البولية  امل�صالك 
وال�صكتة  املييتييعييدد  الت�صلب  "مثل  الع�صبية  واالأميييرا�يييض   ) ال�صكري 

الدماغية واألزهامير".
وي�صمل عالج �صعف املثانة العالج الدوائي ومتارين تقوية ع�صالت 

قاع احلو�ض والعالج الكهربائي.

درا�صة حتدد �صببًا جينيًا 
للإعاقة الذهنية

اأظهرت درا�صة علمية اأجريت يف اليابان اأن طفرة جينية نادرة تقرتن 
اإىل  تييوؤدي  اأن  بحدوث اختالل يف انزمي معني بج�صم االإن�صان ميكن 

اإعاقة ذهنية.
اإىل  اليابانيتني  ونيياجييويييا  طوكيو  جامعتي  ميين  الباحثون  وتو�صل 
ت�صيب  اإل" والتي   212 "بي  رقييم  حتمل  التي  اجلينية  الطفرة  اأن 
االنزمي امل�صمى "�صي.اإيه.اإم.كيه.اأي.األفا" ميكن اأن توؤدي اإىل حدوث 
اإعاقة ذهنية، غر اأنه مل يت�صح بعد لدى الفريق البحثي الطريقة 

التي توؤثر بها الطفرة اجلينية على ن�صاط االنزمي.
للباحثني  تبني  اجل�صم،  بروتينات  لتحليل  جديدة  طريقة  وبف�صل 
اأن الطفرة امل�صار اإليها توؤدي اإىل زيادة يف ن�صاط االنزمي، كما اأكدوا 
اأن هذه الطريقة اجلديدة قد ت�صاعد يف حتليل اأ�صباب وراثية اأخرى 

لالإعاقات الذهنية واالأمرا�ض يف امل�صتقبل.
بتفاعالت  يرتبط  "�صي.اإيه.اإم.كيه.اأي.األفا"  االنيييزمي  اأن  ويييذكيير 
لدى  التعلم  قيييدرات  يف  مهماً  دوراً  ويلعب  املييخ  داخيييل  بيوكيميائية 

االإن�صان.
ويف اإطار الدرا�صة التي اأوردتها الدورية العلمية "موليكيوالر نيورو 
�صاين�ض" املتخ�ص�صة يف جمال علم االع�صاب على م�صتوى اجلزيئات، 
املري�ض  واأن  للغاية،  نييادرة  الوراثية  الطفرة  هييذه  اأن  الباحثون  اأكييد 
اكت�صافها  يتم  رابييع حالة  هو  املر�ض  بهذا  اإ�صابته  اكت�صاف  الييذي مت 

على م�صتوى العامل.
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اأدلة على ال�صيد تعود لـ8000 �صنة قبل امليلد
قامت جمموعة من علماء االآثار باكت�صاف مهم يف ال�صحراء العربية، ما 

يوفر اأدلة على ال�صيد يف ع�صور ما قبل التاريخ وتغر املناخ يف املنطقة.
االأقمار  �صور  اأك�صفورد  بجامعة  االآثيييار  كلية  يف  االآثيييار  علماء  وا�صتخدم 
�صخم  �صيد  مبنى   350 ميين  الأكيير  خييرائييط  ور�ييصييم  لتحديد  ال�صناعية 
"امل�صائد ال�صحراوية" عرب �صمال اململكة العربية ال�صعودية  ُيعرف با�صم 

وجنوب العراق، مل يتم توثيق معظمها من قبل.
م�صروع  يف  العلماء  من  فريق  ا�صتخدم  فيييراديل،  مايكل  الدكتور  وبقيادة 
عييلييم االآثيييييار امليييهيييددة بيياالنييقييرا�ييض يف اليي�ييصييرق االأو�يييصيييط و�ييصييمييال اإفريقيا  
امل�صدر  مفتوحة  ال�صناعية  االأقمار  �صور  من  جمموعة   EAMENA
منطقة  وهي  بعناية،  ال�صرقية  النفود  ب�صحراء  املحيطة  املنطقة  لدرا�صة 

متت درا�صتها قليال يف املا�صي.
 The وكييييييان ليييييدى الييينيييتيييائيييج امليييفييياجيييئييية ليييليييدرا�يييصييية املييينييي�يييصيييورة يف جميييلييية
التاريخ  قبل  ما  الرتباطات  فهمنا  تغير  على  القدرة   ،Holocene

وتغر املناخ يف جميع اأنحاء ال�صرق االأو�صط.
وتتكون هذه الهياكل، التي اأطلق عليها الطيارون الربيطانيون يف احلرب 
تت�صمن  كونها  ال�صحراوية"،  الورقية  "الطائرات  ا�صم  الثانية  العاملية 
منخف�صة  حجرية  جييدران  من  الورقية،  االأطييفييال  طييائييرات  ت�صبه  اأ�صكاال 
طولها  يبلغ  التي  الرئي�صية،  اجلييدران  من  و�صل�صلة  رئي�صيا  �صياجا  ت�صكل 

اأحيانا كيلومرتات، وُيعتقد اأنها ا�صتخدمت لتوجيه احليوانات.
وُيعتقد اأنه مت ا�صتخدامها لتوجيه طرائد مثل الغزالن اإىل منطقة ميكن 
اأن يتم اأ�صرها اأو قتلها فيها. وهناك اأدلة على اأن هذه الهياكل قد تعود اإىل 

احلديث. احلجري  الع�صر  يف  امليالد  قبل  �صنة   8000

تفا�صيل جديدة عن 
�صدمي الرتيلء يف الكون 
الييفيي�ييصييائييي جيم�ض  الييتييليي�ييصييكييوب  كيي�ييصييف 
ل�صدمي  �صور مذهلة  الثالثاء عن  ويب 
الرتيالء ، وهي منطقة من الكون تولد 
فيها النجوم بوترة حممومة، و�صت�صاهم 
توفر هذه ال�صور لها يف تعزيز املعرفة 

العلمية بتكوين النجوم.
االأمركية  الييفيي�ييصيياء  وكيياليية  واأو�ييصييحييت 
الرتيالء الذي  اإن �صدمي  -نا�صا يف بيان 
اإىل  ن�صبًة  الت�صمية  هييذه  عليه  اأُطييِلييَقييت 
يقع على  فيه  والغبار  الغاز  �صحب  �صكل 
"فح�صب"،  األف �صنة �صوئية   161 بعد 
وهو االأكرب واالأكر توهجاً بني مناطق 
القريبة  املييجييرات  كييل  يف  النجوم  َت�َصُكل 
مييين امليييجيييّرة الييتييي يييقييع كييوكييب االأر�ييييض 
املعروفة  النجوم  اأ�صهر  وي�صّم  �صمنها، 

واأكربها حجماً.
ال�صدمي  هييذا  على  دائييميياً  العلماء  ورّكيييز 
اأن  اإال  اليينييجييوم،  ن  َتيييَكيييوُّ ليييدر�يييض عييمييلييييية 
تفا�صيل  عن  تك�صف  ويييب  جيم�ض  �صور 
جديدة، منها اآالف النجوم ال�صابة التي 
للتل�صكوبات  االآن  حتى  ظاهرة  تكن  مل 

ال�صابقة.

غنية اأطعمة   10
�ص 23 مب�صادات الأك�صدة

االأي�صر على  االأمين  الذراع   .1
االأميييين على  اليييذراع  وا�ييصييًعييا  ذراعيييييه  ال�صخ�ض  اإذا عقد 
مييع م�صاعره  بعمق  مييتييزامييًنييا  يييكييون  اأن  االأييي�ييصيير، ميييكيين 
من  يييكييون  وال  تيييام.  ب�صكل  عليهما  وي�صيطر  وعييواطييفييه 
اأن تطغى م�صاعره على عقله، الأن و�صع الذراع  الي�صر 
االأي�صر من  اأن اجلانب  اإىل  الي�صرى ي�صر  اليمنى على 
املخ هو االأكر تطوًرا، مبا يعني اأن ال�صخ�ض مييل اإىل اأن 
يكون اأكر اجتهاًدا ومنطقية وتنظيًما. كما يتميز بنهج 
ب�صكل  احلييييياة  يف  والتنقل  امل�صكالت  حييل  جتيياه  عقالين 

عام. ويفكر ب�صكل نقدي ودقيق يف ا�صتخال�ض النتائج.
القرار.  اتييخيياذ  يف  الييعييواطييف  اأو  احلييد�ييض  على  يعتمد  ال 
ال�صخ�صية.  اأو  املهنية  امليي�ييصيياكييل  حلييل  امليينييطييق  وُيييفيي�ييصييل 
االأمور.  لفهم  بخطوة  خطوة  مف�صاًل  حتلياًل  �صيختار 
ويكون عييادة �صاحب معدل ذكيياء مرتفع. ويييربع يف حل 
االألغاز واالأحاجي والريا�صيات والعلوم وما اإىل ذلك. اإنه 
جيد يف التعامل مع االأرقام والتفكر النقدي والتفكر 
يف  جنمه  ويلمع  ينجح  املهني  امل�صتوى  وعلى  املنطقي. 

االأبحاث العلمية واأعمال امل�صارف واملحاماة.

اليمنى فوق  الي�صرى  الذراع   .2
تلقائي  ب�صكل  الي�صرى  ذراعيييه  ي�صع  ال�صخ�ض  كييان  اإذا 
عاطفًيا.  الذكاء  �صديد  اإن�صان  فهو  اليمنى،  ذراعييه  على 
تام مبا يجعله ميااًل  ب�صكل  املعرفية  مت تطوير مهارات 
بع�ض  يف  ا  اأي�صً وعاطفًيا  وبديهًيا  مبدًعا  يكون  اأن  اإىل 

االأحيييييييان. ي�صر اعييتييالء الييييذراع الييييي�ييصييرى عييلييى اليييذراع 
االأمين اإىل اأن ن�صف املخ االأمين هو االأكر تطوًرا، وهو 
من  اأكيير  مل�صاعره  وفًقا  يت�صرف  ال�صخ�ض  اأن  يعني  ما 
املنطق، اإىل حد ما ولكنه يحتكم اإىل املنطق اأثناء اتخاذ 

القرارات.
يتوافق هذا ال�صخ�ض ب�صكل تام مع التحوالت العاطفية 
بني االأ�صخا�ض من حوله، مبا يت�صبب يف اإ�صابته بالتوتر 
اأخييرى، يواجه م�صكلة يف  اأحيان  يف بع�ض االأحيييييان. ويف 
اإىل  مييل  الغامرة.  امل�صاعر  ب�صبب  اأفييكيياره  عن  التعبر 
االأن�صطة  خيييالل  ميين  نف�صه  عيين  للتعبر  طيييرق  اإيييجيياد 
الفنية مثل الر�صم والرق�ض واملو�صيقى والتمثيل. مييل 
ال�صندوق.  خييارج  اأفكار من  ويقدم  مبدًعا  يكون  اأن  اإىل 
فيها  ويتفوق  تنا�صبه  التي  واالأن�صطة،  املهن  فيياإن  لييذا، 
والرق�ض  والر�صم  والتمثيل  وال�صيا�صة  الفنون  ت�صمل 

واملو�صيقى.

متقابلني ذراعني  على  ت�صتندان  يدان   .3
على  يديه  كفي  و�صع  اإىل  مييل  الييذي  ال�صخ�ض  يجمع 
ذراعني متقابلني بني ال�صمات ال�صخ�صية لكال النوعني 
الذراعني  على  اليدين  ا�صتناد  يعني  اأعيياله.  املذكورين 
واالأمين  االأييي�ييصيير  الييدميياغ  ن�صفي  ميين  كييل  اأن  املتقابلني 
اإنه مييل اإىل التوازن  يعمالن ب�صكل متزامن ومتوازن. 
املنطق  بتطبيق  يقوم  والعاطفي.  العقالين  النهج  بني 
بديهًيا  يييكييون  اأن  امليييوقيييف. ميييكيينييه  حيي�ييصييب  واليييعيييواطيييف 

ومنطقًيا. وال يغرق يف العواطف اأو املواقف، التي تتطلب 
قوة ذهنية. ويكون جيًدا عند حل امل�صائل الريا�صية بقدر 

جودة اأدائه الأي عمل فني.
ومييينييحييه اليييتيييوازن بييني امليينييطييق والييعييواطييف و�ييصييوًحييا ملا 
املنطق  جت�صد  نوعها  من  فريدة  ب�صمات  يتميز  يريده. 
والذكاء والقدرة على ال�صيطرة وكذلك امل�صاعر املتدفقة 
االأ�صخا�ض  مييل  اللفظي.  والييذكيياء  واللطف  وال�صدق 
الذين يعقدون اأذرعهم بكلتا يديهم على قمة الذراعني 
ومتنوعي  االأن�صطة  متعددي  يكونوا  اأن  اإىل  املتقابلني 
الرباعة واملوهبة. وعلى ال�صعيد املهني، ميكن اأن يتميًزا 

يف خمتلف املهن واالأعمال.

لغة اجل�سد عرب الأذرع
اإىل عقد الذراعني يف مكان عام على  ُينظر، ب�صكل عام، 
اأنه تعبر عن املوقف الدفاعي اأو القلق اأو عدم ال�صعور 
بييياالأميييان اأو الييتييوجييه الييعيينيييييد. ولييكيين يييرجييح خيييرباء لغة 
اجل�صد اأن االأ�صخا�ض، الذين يعقدون اأذرعهم، هم اأكر 
عقد  اأن  اخليييرباء  يو�صح  �صعبة.  مهام  اأي  حلييل  عر�صة 
ن�صفي  خالل  )من  وال�صعور  التفكر  ين�صط  الذراعني 
الييدميياغ االأميييين واالأييي�ييصيير( ممييا ييييوؤدي بيييدوره اإىل زيادة 
اليد  متناول  يف  ويجعلها  �صعبة  مهمة  حلل  العقل  قوة 
ا اأن عقد الذراعني  ب�صهولة وب�صاطة. يقول اخلرباء اأي�صً
اأثيينيياء االأحيييادييييث وامليينيياقيي�ييصييات، يييكييون و�ييصيييييليية، يف بع�ض 

االأحيان، لتهدئة النف�ض والتخفيف من التوتر.

لعبة فيديو تعمل 
على حماية ب�صرك

 METEOR BLASTER
هيييي لييعييبيية فيييييديييو الإطيييييالق النار 
ت�صميمها  مت  الييييفيييي�ييييصيييياء  عييييلييييى 
امل�صتخدمني  روؤييية  جمييال  لقيا�ض 
الغلوكوما،  اكت�صاف  يف  وامل�صاعدة 
وهي حالة خطرة ميكن اأن توؤدي 

اإىل العمى.
الطب  كييلييييية  الييعييلييميياء يف  تيييعييياون 
�صركة  ميييييع  تييييوهييييوكييييو  بيييجييياميييعييية 
 Sendai اليابانية  التلفزيون 
 Broadcasting Co.،
خا�صة  فيديو  لعبة  الإن�صاء   Ltd
يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  اإنييهييا  يقولون 

حت�صني روؤية امل�صتخدمني.
على  معجزة  تيياأثيير  للعبة  ولي�ض 
الطبية  الييينيييظيييارات  مييثييل  الييبيي�ييصيير 
اخلا�صة لعالج ق�صر النظر، ولكن 
ميييكيينييهييا الييكيي�ييصييف عييين االأعييييرا�ييييض 
املييييبييييكييييرة ليييليييغيييليييوكيييوميييا وبييياليييتيييايل 
املحتمل.  العمى  منع  يف  امل�صاعدة 
ت�صغيلها  هييو  فعله  عليك  مييا  وكييل 

ملدة خم�ض دقائق على االأقل.
الغلوكوما هو  اأن  البيانات  وتظهر 
اليابان.  يف  للعمى  االأول  ال�صبب 
حوايل  اأن  اإىل  التقديرات  وت�صر 
اليابان  يف  �صخ�ض  مليون   4.65
اليييغيييليييوكيييوميييا، لكن  ييييعيييانيييون ميييين 
يذهبون  ال  منهم   90% حيييوايل 
اإىل امل�صت�صفى اإال بعد فوات االأوان. 
عند  الأنييييه  كيييبيييرة،  م�صكلة  وهييييذه 
املبكرة، ميكن  املراحل  اكت�صافه يف 
ال�صيطرة على الغلوكوما باالأدوية، 

وميكن الوقاية من العمى.

بيل ثورن تثري اجلدل 
بطريقة رق�صها 

ثورن  بيال  العاملية  النجمة  ن�صرت 
مقطع فيديو جديدا عرب ح�صابها 
التوا�صل  ميييوقيييع  عيييليييى  اخلييييا�ييييض 
به جدال كبرا  اأثييارت  االجتماعي 
بني املتابعني حيث تعر�صت للكثر 

من االنتقادات،
الفيديو  يف  ثييييورن  بيييييال  وظيييهيييرت 
برفقة مدير اأعمالها حيث تعر�ض 
االنتقادات  مييين  لييلييكييثيير  الييثيينييائييي 
�صاركتها  الييتييي  رق�صهما  بييو�ييصييليية 
املتابعني  مييييع  اليييعييياملييييييية  اليينييجييميية 
تن�صر  اأن  ميييكيين  ال  اأنيييه  معتربين 

هذا الفيديو على العلن.
املتابعون  تفاعل  اأخيير  جانب  وميين 
ب�صكل كبر مع ظهور ثورن بهذه 
لها  حبهم  عن  معربين  الطريقة 
على  الييدائييم  بظهورها  واإعجابهم 

مواقع التوا�صل االجتماعي.

طريقة عقد ذراعيك تك�صف عن �صماتك ال�صخ�صية!

اجل�سد  لغة  درا���س��ات  ك�سفت 
ال�سخ�سية  ال�سمات  واختبارات 
لعقد  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ط���رق  اأن 
حت��دد  اأن  مي��ك��ن  ال����ذراع����ن 
ال�سخ�سية  وال�سمات  الطبيعة 
حتدد  اأن  وميكن  ب��ل  ل���أف��راد 
التي  الأع��م��ال،  اأو  ال��وظ��ائ��ف 
ميكن اأن يربعوا فيها، بح�سب ما 

.JagranJosh ن�سره موقع

يعاين الكثر من االأ�صخا�ض من م�صاكل متنوعة يف الوجه، والتي تكون نتيجة �صوء 
التغذية، اأو جفاف الب�صرة، اأو التاأثر بالعوامل الورائية، اأو التعب واالإجهاد ال�صديدين، 
وامل�صتح�صرات  التجميلية  املييواد  ا�صتخدام  اإىل  البع�ض  يلجاأ  امل�صاكل  هذه  ولتخفيف 
الن�صاء  ويعترب  االأحيييييان،  اأغلب  يف  فعالٍة  تكون غر  قد  الطرق  هذه  اأّن  اإاّل  الطيبة، 
والزبادي من املواد الطبيعية التي ميكن ا�صتخدمها حلل جميع هذه امل�صاكل، الأنهما 

يحتويان على اأهّم الفيتامينات واملواد امل�صادة لالأك�صدة التي حتتاجها الب�صرة.
التي تظهر على مناطق  الت�صبغات  واأ�صكال  اأنييواع  تتعدد  الت�صبغات:   التخفيف من 
وميكن  املختلفة،  البيئية  العوامل  من  العديد  نتيجة  تكون  والتي  الوجه  يف  معينة 
الزبادي،  من  كبرة  مالعق  وثييالث  الن�صاء  من  كبرتني  ملعقتني  بخلط  تخفيفها 
اخللط  مع  االأرز،  م�صحوق  من  كبرتني  وملعقتني  الع�صل  من  كبرتني  وملعقتني 
وو�صع  ا�صتخدامها،  ي�صهل  لينة  عجينة  لتكوين  دقيقة،  عيين  تقل  ال  مييّدة  امل�صتمر 
العجينة على الوجه وخ�صو�صاً اأماكن الت�صبغات، وتركه مّدة ال تقل عن ن�صف �صاعة، 
حّتى يجف متاماً، ثّم غ�صل الوجه باملاء البارد، كما تعمل هذه اخللطة على امت�صا�ض 

الزيوت الزائدة املرتاكمة يف الوجه وتنعيمه.
التخفيف من عالمات التعب واالإرهاق: تظهر على الوجه بع�ض العالمات كال�صحوب 

والهاالت ال�صوداء حول العينني، وميكن تخفيف هذه امل�صاكل با�صتخدام خليط 
املعادن  من  والعديد  طبيعبية  مييواد  على  الحتوائهما  والييزبييادي؛  الن�صاء 

والفيتامينات، وي�صتخدم من خالل و�صع اأربع مالعق كبرة من الزبادي 
وملعقة �صغرة من الن�صاء يف وعاء وا�صع، ومزجهما جيداً.

فوائد الن�صاء مع الزبادي للوجه



اخلميس   8  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13641  
Thursday    8    September    2022   -  Issue No   13641

22

�ش�ؤون حملية

برئا�سة زكي اأنور ن�سيبة

جمل�س جامعة الإمارات يعقد اجتماعه الأول للعام الأكادميي 2023-2022
املجل�س يناق�س خطة اجلامعة يف جمالت البحوث ال�صرتاتيجية ذات الأولوية الوطنية

•• العني-   الفجر

اجتمع جمل�ض جامعة االإمارات العربية املتحدة 
اأم�ض، برئا�صة معايل زكي اأنور ن�صيبة، امل�صت�صار 
الثقايف ل�صاحب ال�صمو رئي�ض الدولة - الرئي�ض 

االأعلى جلامعة االإمارات العربية املتحدة.
العربية  االإميييارات  جامعة  خطة  املجل�ض  ناق�ض 
املتحدة يف جماالت البحوث اال�صرتاتيجية ذات 
املُتوّقعة  التنفيذ  وتكاليف  الوطنية  االأولييوييية 
مليييدة عييامييني(، والييتييي بال�صرورة  )خييطيية عييمييل 
العاملي  الت�صنيف  تقدم اجلامعة يف  �صت�صهم يف 

للجامعات.
واّطييييلييييع املييجييليي�ييض عييلييى عييير�يييضٍ تيييقيييدمييييٍي عن 
االإمييييارات  جلامعة  الرئي�صية  االأداء  مييوؤ�ييصييرات 
 30 يف  املنتهية  ال�صنة  لن�صف  املتحدة  العربية 
اجلامعة  الييتييزام  تعك�ض  والييتييي   ،2022 يونيو 

املوؤ�ص�صي  والييتييطييور  اال�ييصييرتاتيييييجييييية،  بخطتها 
للجامعة.

كما اّطلع املجل�ض اأي�صاً وناق�ض عر�صاً تقدميياً 
حول امل�صاريع التحولية �صمن تطبيق املنهجية 
العربية  االإميييييييارات  دوليييية  اجليييدييييدة حلييكييوميية 
تنفيذها  على  اجلامعة  �صتعمل  التي  املتحدة، 
والتي  مييع اجلييهييات االحتييادييية،  اإىل جنب  جنباً 
عييمييل احلكومة  تييركيييييز  ليي�ييصييمييان  تييقييدميييهييا  مّت 
على املبادئ التوجيهية الع�صرة لدولة االإمارات 
الييعييربييييية املييتييحييدة عييلييى ميييدى اخلييميي�ييصييني عاماً 

القادمة.
املجل�ض،  اأع�صاء  اجلامعة،  جمل�ض  رئي�ض  وهناأ 
املييوؤ�ييصيي�ييصييي جلامعة  تيياأكيييييد االعيييتيييمييياد  بيييياإعييييادة 
االإمارات العربية املتحدة ملدة 10 �صنوات. من 

الرابطة الغربية للمدار�ض والكليات.
اليييكيييرم، رئي�ض  الييدكييتييور عييبييد اهلل  وا�ييصييتييعيير�ييض 

جليينيية الييي�يييصيييوؤون االأكيييادميييييييية والييطييلييبيية تقرير 
على  املجل�ض  وافيييق  كييمييا  وتييو�ييصييييياتييهييا.  اللجنة 

علم  يف  جديد  اآداب  بكالوريو�ض  برنامج  طييرح 
اعتباراً  البيانات،  وحتليل  التطبيقي  االجتماع 

من العام الدرا�صي 2024-2023.
املايل  لييالأداء  عر�صاً  وناق�ض  املجل�ض  اّطلع  كما 

جلامعة االإمارات العربية املتحدة لن�صف ال�صنة 
املنتهية يف 30 يونيو 2022.

عونك يا وطن ينظم مبادرة جمتمعية مع بدء العام الدرا�صي

حديقة احليوانات بالعني تطبق اأعلى املعايري التكنولوجية للحفاظ على احليوانات

•• العني - الفجر

حم  بيين  م�صلم  بيين  حمييمييد  بيين  �صعيد  ال�صيخ  بح�صور 
مبادرة  التطوعي  وطن  يا  عونك  فريق  نظم  العامري 
جمييتييمييعييييية مبيينييا�ييصييبيية بييييدء اليييعيييام اليييدرا�يييصيييي اجلديد 
-2022 2023 تهدف اإىل توزيع احلقائب املدر�صية 

على االأ�صر املتعففة يف جميع اإمارات الدولة .
وقال بن حم: دولة االإمارات بتوجيهات القيادة الر�صيدة 
مع  يتوافق  مبا  اأولوياتها،  اأهييم  �صمن  التعليم  و�صعت 
لتحقيق  املييدخييل  بيياعييتييبيياره  اال�ييصييرتاتيييييجييييية،  تطلعاتها 
التنموية،  الوطنية  اال�صرتاتيجيات  موؤ�صرات  خمتلف 
وال�صمانة ال�صتدامة تطور وتقدم االإمارات يف خمتلف 

املجاالت .
واأكيييد بيين حييم: اإن تييوزيييع احلييقييائييب املييدر�ييصييييية ييياأتييي يف 
اإطار خطة فريق عونك يا وطن لدعم طلبة العلم من 
ذوي الدخل املحدود، وامل�صاهمة يف تخفيف االأعباء عن 

كاهل االأ�صر املتعففة، حيث ياأتي م�صاعدة طلبة العلم يف 
�صميم ر�صالة "عونك يا وطن" الهادفة اإىل توفر املناخ 

والبيئة التعليمية املالئمة الأجيال امل�صتقبل .
وقالت �صالم القا�صم من�صق فريق عونك ياوطن "جاءت 
ميييبيييادرة تييوزيييع احلييقييائييب بييهييدف اإدخيييييال الييبييهييجيية اإىل 
بهمة  الدرا�صي  عامهم  بييدء  على  وت�صجيعهم  نفو�صهم 
اأجيااًل فاعلة تخدم  ليكونوا  التفوق  ون�صاط وموا�صلة 

جمتمعاتها .
و�صهدت املبادرة اإقبااًل كبراً من فئات املجتمع للتطوع 
وامل�صاركة يف خمتلف مراحلها من التنظيم اإىل التعقيم 
يييا وطن  فريق عونك  اأن  القا�صم  وا�ييصييارت   . والييتييوزيييع 
التطوعي نفذ العديد من املبادرات اخلرية واالإن�صانية 
االإمارات  دوليية  داخييل  االإن�صان  خدمة  اإىل  تهدف  التي 
واملتنوعة  املختلفة  امل�صاعدات  وقييدم  املتحدة،  العربية 
الييتييي تييخييفييف ميين عيينيياء الييتييعييب عييلييى كييثيير ميين االأ�صر 

املتعففة واالأفراد .

جامعة الإمارات تعقد ندوة حول  ح�صاد احلرارة املهدورة من ال�صناعة و م�صادر الطاقة املتجددة الهجينة نحو التوليد الثلثي

ا�ستعادة �سمع مولودة جديدة بجهد م�سرتك بن اخلدمات الع�جية اخلارجية وم�ست�سفى توام 

الكت�صاف والعلج مبكرًا اأولوية اأ�صا�صية لأي ر�صيع ي�صتبه يف اإ�صابته بفقدان ال�صمع

وزارة الرتبية والتعليم ت�صارك يف فعاليات الجتماع اخلام�س لفريق العمل امل�صرتك بني دول جمل�س التعاون اخلليجي والأردن

•• العني- الفجر

بجامعة  والطاقة  للمياه  الوطني  املركز  نظم 
نيييييدوة علمية  امليييتيييحيييدة،  الييعييربييييية  االإميييييييييارات 
املهدورة  احلييرارة  "ح�صاد  بعنوان  افرتا�صية 
املتجددة  الييطيياقيية  ومييي�يييصيييادر  اليي�ييصيينيياعيية  مييين 
�صارك  الثالثي"،  الييتييوليييييد  نييحييو  الييهييجييييينيية 
كاريال�ض  �ييصييوتييريييو�ييض  الييربوفييييي�ييصييور  فيييييهييا 
اأثينا   يف  الييوطيينييييية   التقنية  اجلييامييعيية  ميين   -
الوطني  املركز  من  باحثني  و   ،  NTUA
وعدد  االإميييييارات،  جامعة  يف  والييطيياقيية  للمياه 
واالأ�صاتذة  التدري�صية،  الهيئة  اأعيي�ييصيياء  ميين 
الندوة  وتييهييدف  الييعييلييوم.  كلية  ميين  والييطييلييبيية 
احلرارة  لتجميع  املمكنة  احللول  تقدمي  اإىل 

املييييهييييدرة مييين عييييدة عييمييليييييات بييياالإ�يييصيييافييية اإىل 
احلرارة من م�صادر الطاقة املتجددة الهجينة 
والتربيد،  والتدفئة  الكهرباء  اإنتاج  اأجييل  من 
عر�صه  خالل  كاريال�ض  الربوفي�صور  واأو�صح 
التعريفي اأهمية ا�صتعادة احلرارة املهدرة فيما 
يتعلق مبكافحة حتديات االحتبا�ض احلراري، 
اأن ا�صتعادة احلييرارة املهدرة مفيدة  واأكد على 

ب�صكل خا�ض للقطاع ال�صناعي.
 كييمييا ذكييير الييربوفييييي�ييصييور كيياريييال�ييض اأن هناك 
خيييييارييين ال�ييصييتييخييدام احليييييرارة امليييهيييدرة ، اإما 
غالًبا   ، الكهرباء  لتوليد  كهرباء،  اأو  كحرارة 
الع�صوية  رانيييكيييني  دورة  ا�ييصييتييخييدام  يييتييم  ميييا 
كاريال�ض  الربوفي�صور  قييدم  كما   ،)ORC(
التحديات  و   ORC عييين  ميييوجيييزة  مييقييدميية 

العديدة التي تواجه، وبع�ض االأمثلة للعديد 
مت  التي  احلرارية  الديناميكية  الييدورات  من 
تطويرها كجزء من بحثه وفائدتها يف التوليد 
والتدفئة  الكهرباء  توليد  مبعنى   ، الثالثي 
والتربيد ؛ مت عر�ض هذه الييدورات عمليا يف 

 .NTUA اجلامعة التقنية الوطنية
وتناولت الندوة عدداً من املحاور حول ح�صاد 
الهجينة،  املتجددة  الطاقة  وم�صادر  احلييرارة 
ال �صيما واأن اأبحاث وتكنولوجيا الطاقة على 
تييركييز عييلييى مييو�ييصييوعييني رئييييي�ييصيييييني: حت�صني 
واأعلى اخرتاق ممكن مل�صادر  العمليات  كفاءة 
الطاقة املتجددة ، مبا يف ذلك تخزين الطاقة، 
�صديقة  حييلييول  اإىل  احليياجيية  اإىل  بيياالإ�ييصييافيية 
لييلييبيييييئيية، حيييييث يييعييتييرب حتيييدًييييا مييهييًمييا للغاية 

اأنظمة  من  كل  يف  اقت�صادًيا  املجدية  للحلول 
الطاقة املركزية والالمركزية.

الييوطيينييي للمياه  املييركييز  اأن  بييالييذكيير  واجلييدييير 
بحثي  ميييركيييز  هيييو   )NWEC(والطاقة
املتحدة  الييعييربييييية  االإمييييييييارات  تيييابيييع جلييامييعيية 
التطبيقي  العلمي  البحث  من  مزيجاً  ويقدم 
ودرا�صات تقييم االأثر البيئي واال�صت�صارات يف 
والطاقة. كما  املياه  مييوارد  ا�صتدامة  جميياالت 
املتعلقة باملياه  املعلومات  يهدف لتقييم ودعم 
املوؤ�ص�صات  مع  بال�صراكة  الييدوليية  يف  والطاقة 
من  واملحلية،  الوطنية  والهيئات  احلكومية 
والبحوث  واالإحيي�ييصييائيييييات  املييعييلييومييات  خيييالل 
العلمية لتعزيز عملية اتخاذ القرار ولتحقيق 

ا�صتدامة م�صادر املياه والطاقة.

•• العني- الفجر

اخلدمات  بييني  امل�صرتكة  اجلييهييود  خييالل  ميين 
متكن  تييوام،  وم�صت�صفى  اخلارجية  العالجية 
لييلييخييدمييات ال�صحية  اأبييوظييبييي  �ييصييركيية  اأطييبيياء 
"�صحة"، موؤخراً من م�صاعدة الطفلة اإي�صال 
املولودة يف 3 يناير من هذا العام على ا�صتعادة 
اإي�صال لفح�ض روتيني  �صمعها، حيث خ�صعت 
الوالدين  تييو�ييصييييية  ومتيييت  اإ�ييصييابييتييهييا.  كيي�ييصييف 
باإجراء املزيد من ت�صخي�صات ال�صمع للو�صول 
اإىل ت�صخي�ض نهائي والنظر يف خيارات العالج 
املمكنة. وقالت طاهرة كالوموريكال، اأخ�صائية 
للت�صخي�ض  التوبة  عييود  مركز  يف  ال�صمعيات 
والفح�ض ال�صامل  التابع للخدمات العالجية 
املتكامل  نييهييجيينييا  خييييالل  "من  اخليييارجييييييية: 
لالإحالة الطبية، متكنا من م�صاعدة الطفلة 
بكوننا  ونفتخر  �صمعها.  ا�صتعادة  على  اإي�صال 
خدمات  نقدم  حيث  �صحة،  �صبكة  ميين  جيييزءاً 
خالل  من  من�صاآتنا  جميع  يف  امل�صتوى  عاملية 
م�صممه  وعالجية  ت�صخي�صية  خطط  و�صع 
خ�صي�صاً لكل مري�ض ح�صب حالته ال�صحية. 
اإىل  باإحالتها  قمنا  اإي�صال،  الطفلة  حالة  ويف 
م�صت�صفى توام الإجراء اختبار ال�صمع املطلوب 

قبل ا�صتكمال العالج الإدارة فقدان ال�صمع ".
توام  م�صت�صفى  يف  اليي�ييصييمييعيييييات  فييريييق  وحييييدد 

�صعف ال�صمع يف كلتا االأذنني، ون�صح برتكيب 
املعينات ال�صمعية يف اأقرب وقت ممكن لتجنب 
اإدراج  واللغة. ومت  النطق  تاأخر يف تطور  اأي 
االأ�صرة كحالة خمّولة للح�صول على معينات 
الييطييفييليية حالياً  �ييصييمييعييييية جمييانييييية، وتييخيي�ييصييع 
على  قدرتها  لتح�صني  واللغة  النطق  لعالج 

التوا�صل.
وقال والد الطفلة اإي�صال: "لقد ولدت اأختي، 
عمة اإي�صال، بحالة فقدان �صمع ع�صبي ح�صي 
بالعواقب  درايييييية  عييلييى  كيينييا  ليييذليييك،  مييييييزدوج. 

املحتملة اإذا مل نقم برتكيب املعينات ال�صمعية 
لها يف اأقرب وقت ممكن. فحني يعاين املري�ض 
من ال�صمم فهذا ال يلغي قدراته واإمكانياته، 
طبيعية.  حياة  طفلتنا  تعي�ض  اأن  اأردنيييا  لكننا 
ال�صمع  الأخ�صائية  ال�صديد  باالمتنان  ون�صعر 
اخلارجية  العالجية  اخلييدمييات  يف  واالأطييبيياء 
وم�صت�صفى توام مل�صاعدة طفلتنا على ا�صتعادة 
احلا�صة  هذه  وبا�صتعادة  ال�صمع.  على  قدرتها 
التي اأدركنا االآن مدى اأهميتها، �صمعت اإي�صال 
هنا  اخلييرباء  بف�صل جهود  مييرة  الأول  �صوتي 

لذا اأنا مدين لهم اإىل االأبد ".
مبكراً  طبيعتها  وحتديد  امل�صكلة  اكت�صاف  اإن 
اأمييييير بالغ  ثيييم عييالجييهييا يف اليييوقيييت امليينييا�ييصييب 
االأهمية الأي ر�صيع ي�صتبه يف اإ�صابته بفقدان 
ال�صمع. ومن خالل دعم كال املن�صاأتني، اأتيحت 
للطفلة اإي�صال الفر�صة لتنمو مع حا�صة �صمع 

�صليمة، .
وتعد من�صاأة "اخلدمات العالجية اخلارجية"، 
اإحدى من�صاآت �صركة "�صحة"، بوابة الدخول 
لذا فمن  اأبوظبي،  ال�صحية يف  اإىل اخلدمات 
اأبرز اأهداف "�صحة" اال�صرتاتيجية الرئي�صية 
اليييو�يييصيييول خلدمات  تيي�ييصييهيييييل  الييرتكيييييز عييلييى 
عالجية عامة وتخ�ص�صية ووقائية ذات جودة 
تييوام هو  اأخييرى، م�صت�صفى  عالية. ومن جهة 
املتكامل  الطبية  االإحيياليية  م�صت�صفيات  اأحيييد 
الدولية  الييلييجيينيية  اعيييتيييمييياد  عييلييى  واحليييا�يييصيييل 
امليي�ييصييرتكيية وييي�ييصييمييل الييتييخيي�ييصيي�ييصييات وامليييرافيييق 
الطبية االأ�صا�صية مثل وحدة العناية املركزة، 
املغناطي�صي،  بالرنني  والت�صوير  والييطييوارئ، 
واملخترب،  االأمرا�ض،  وعلم  ال�صينية،  واالأ�صعة 
وال�صيدلة، والعيادات املتخ�ص�صة، وم�صت�صفى 
ا�صت�صاريون  فيه  ويعمل  االأكادميية،  الربامج 
وموؤهالت  وا�ييصييعيية  خيييربات  ميتلكون  طبيون 
عملية  بكفاءة  اأي�صاً  امل�صت�صفى  وميتاز  عالية، 

احلجوزات ووقت انتظار اأقل.

•• دبي-الفجر

فعاليات  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  �صاركت 
االجييتييميياع اخليياميي�ييض لييفييريييق الييعييمييل امل�صرتك 
واململكة  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  بني 
والذي  التعليم،  جمييال  يف  ال�صقيقة  االأردنييييية 
عقد يف العا�صمة عمان خالل الفرتة من 23 
اإىل 25 اأغ�صط�ض املا�صي، بوفد تراأ�صه �صعادة 
الدكتور ح�صان املهري وكيل الوزارة امل�صاعد 
لقطاع الرتخي�ض واجلودة، وع�صوية حمدان 
وبيانات  البحوث  مركز  اإدارة  مدير  ال�صكيلي 
التعاون  اإدارة  الرا�صدي من  التعليم، وخويتم 

التعليمي والدويل. 
يهدف االجتماع اإىل اإقرار الربنامج التنفيذي 
خلييطيية الييعييمييل امليي�ييصييرتكيية ليييالأعيييوام 2023-
2027، وبحث العديد من جماالت التعاون، 

وتبادل اخلربات والتجارب لتح�صني وتطوير 
ال�صقيقة،  الييييييدول  يف  الييتييعييليييييمييييية  الييعييمييلييييية 
العمل،  خيييطيييط  لييتيينييفيييييذ  اجلييييهييييود  وتييكييثيييييف 
الييروؤى حول تطور  وتبادل اخلربات وت�صارك 
واأكد  اال�ييصييرتاتيييييجييي.  والتخطيط  التعليم، 
�صعادة الدكتور ح�صان املهري حر�ض الوزارة 
يف  متكاملة  ب�صورة  الدولة  جهود  اإبييراز  على 
تطوير التعليم وتر�صيخ ا�صتدامة جودته، مبا 
يتما�صى مع اأف�صل املمار�صات واملعاير العاملية، 
لتحقيق املنجزات الوطنية يف التنمية ال�صاملة 
واالقت�صاد املعريف، مبا يتواءم مع ا�صرتاتيجية 
يف  العاملية  والتناف�صية  امل�صتقبل،  ا�صت�صراف 
وقال  الييقييادميية.  اخلم�صني  يف  املييجيياالت  �صتى 
العمل  لفريق  اخلام�ض  االجتماع  اإن  �صعادته 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  بني  امل�صرتك 
للعالقات  را�يييصيييخييياً  امييييتييييداداً  ميييثييل  واالأردن 

بينها، ال�صيما يف جمال  والتاريخية  املتجذرة 
للتوا�صل  اإطيياراً قوياً  اأنه يج�صد  التعليم، كما 
وتاأ�صي�ض  الييروؤى،  وت�صارك  اخلييربات،  وتبادل 

الدول  مع  تتكامل  و�صراكات  م�صرتك،  تعاون 
املعريف  املجتمع  لبناء  وال�صديقة  ال�صقيقة 

الذي يعزز التطور التنموي واحل�صاري.

•• العني - الفجر 

الرعاية  مييعيياييير  اأفيي�ييصييل  بييتييطييبيييييق 
 54 مليييدة  حققتها  الييتييي  احليييييوانييييية 
احليوانات  حييديييقيية  كيي�ييصييفييت  عيييامييياً؛ 
االأكرب  احليوانات  اأعمار  عن  بالعني 
�صناً يف جمموعتها، وكان اأكربها على 
االإطالق ن�صر االأذون الذي ناهز 47 
-36 بييني  ال�صمبانزي مييا  ثييم  عيياميياً، 
 34 امل�صتنقع  ومتيي�ييصيياح  عيياميياً،   37
عيياميياً، وهييو مييا يتجاوز اأعييمييارهيين يف 
الربية بع�صرات ال�صنوات ملا يتعر�صن 

له من �صيد جائر وزحف عمراين.
على  احلفاظ  احلديقة  وا�صتطاعت 
تتجاوز  اليييتيييي  احليييييييوانييييييية  ثيييروتيييهيييا 
برامج  طريق  عيين  حيييييوان  االآف   4
ومعتمدة  مدرو�صة  وا�صرتاتيجيات 

على م�صتوى عاملي تتنوع بني اأنظمة 
الت�صجيل واملراقبة ودرا�صة اجلينات 
والرعاية  والييفييحييو�ييصييات  اليييوراثييييييية 
ال�صلوكي  واليييتييياأهيييييييل  اليييبيييييييطيييريييية 

وغرها.
ميييعيييليييوميييات  اإدارة  نيييييظيييييام  يييييعييييد  و 
"زمي�ض"  الذي  العاملي  احليييييوانييات 
حتيييظيييى احليييدييييقييية بييعيي�ييصييويييتييه هو 
امل�صتخدم  الوحيد  العاملي  الربنامج 
احليوانات  معلومات  على  للحفاظ 
حول العامل، فيما حتر�ض احلديقة 
على اإكثار احليوانات بطرق مدرو�صة 
اجلينية  �ييصييحييتييهييا  عيييليييى  لييلييحييفيياظ 
الييوراثييييية مبا  التقييمات  ميين خييالل 
ييي�ييصييميين امليييحيييافيييظييية عيييليييى االأ�ييييصييييول 
اليييوراثييييييية وا�ييصييتييدامييتييهييا ميييع جهود 
الطبيعية  بيئتها  يف  االأنيييييواع  �ييصييون 

واإعادة اإطالقها.
غييامن مبارك  �صعادة  اأكييد  من جانبه 
العامة  املوؤ�ص�صة  مديرعام  الهاجري 
حلييديييقيية احليييييوان واالأحييييييياء املائية 
يف  التكنولوجيا  اأهمية  على  بالعني 
" اإنه  قائاًل:  الربية؛  حماية احلياة 
يكون  اأن  بد  وال  التكنولوجيا  ع�صر 
اليينييطيياق، لقد  لنا دور فيياعييل يف هييذا 
وفييييرت هييييذه الييتييقيينيييييات الييكييثيير من 
اجلهد والييوقييت واأتيياحييت الكثر من 
وتتبعها  احليييييوانييات  ر�صد  يف  الييدقيية 
ودرا�صة اأمناطها ال�صلوكية و�صحتها 
دعمت  الييتييي  التقنيات  ميين  وغييرهييا 
ر�صالتنا يف حماية احليوانات املهددة 
باالإنقرا�ض." واأردف :" اإن ما نقدمه 
من رعاية تكنولوجية قد طال جميع 
ب�صمة  من  بدًء  احليوانات،  جماالت 
النووي  بيياحلييميي�ييض  الييوجييه وميييييروراً 
ال�صلوك والتاأهيل احلركي  ومراقبة 
التي  اليييبيييييييانيييات  واليييذهييينيييي وجيييميييع 
خمت�صة  عاملية  جهات  مع  نت�صاركها 
، و�صواًل اإىل اأكر الو�صائل دقة مثل 
االإميي�ييصيياك باحليوان  واآلييييية  طييريييقيية 
كل ح�صب نوعه و�صماته ال�صخ�صية، 
االأميير الييذي �صاهم يف حت�صني جودة 
تفوق  بييييدرجيييية  احليييييييييوانييييات  حييييييييياة 
ب�صنوات  الربية  احلياة  يف  مثيالتها 

طويلة.
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ت�سري الدرا�سات اإىل اأن الأطعمة الغنية مب�سادات الأك�سدة يف النظام الغذائي قد ت�ساعد اجل�سم على 
مقاومة الهجوم امل�ستمر من اجلذور احلرة، يف ظل التلوث البيئي.

وقد تت�ساءل، ما هي م�سادات الأك�سدة؟ باخت�سار، م�سادات الأك�سدة هي جزيئات مت اإن�ساوؤها ملواجهة 
من  النووي  حم�سنا  وحماية  خ�يانا  �س�مة  على  واحلفاظ  التاأك�سدي،  ل�إجهاد  ال�سارة  الآثار 
التلف. وقد يوؤدي تناول الأطعمة الغنية مب�سادات الأك�سدة اإىل تاأخري عملية ال�سيخوخة. 
ومع ذلك، نظرا لأن اأج�سامنا غري قادرة على ت�سنيع الغالبية العظمى من هذه املركبات 

احليوية، فيجب تناولها مع الأطعمة.
ويف هذه املقالة، �سنناق�ش 10 اأمثلة رائعة ل�أطعمة الغنية مب�سادات الأك�سدة مل�ساعدتك 

على حماربة اجلذور احلرة وحت�سن �سحتك على املدى الطويل.

- التوت
الغذائية  املييي�يييصيييادر  اأفييي�يييصيييل  اأحيييييد  يييعييد 
لييلييفيييييتييامييييينييات واالألييييييييييييياف. واأظييييهييييرت 
ُن�صرت  التي  تلك  درا�صات متعددة، مثل 
اجلزيئية،  لييلييعييلييوم  الييدولييييية  املييجييليية  يف 
للتوت  امليينييتييظييم  اال�ييصييتييهييالك  اأن  كيييييف 
ميكن اأن يقلل ب�صكل كبر من م�صتويات 
خطر  من  كبر  ب�صكل  ويقلل  االلتهاب 
واالأوعية  الييقييلييب  بييياأميييرا�يييض  االإ�يييصيييابييية 

الدموية واأنواع معينة من ال�صرطان.
املعززة  القوية  اخل�صائ�ض  هييذه  وتعود 
امل�صتويات  اإىل  اليييغييياليييب  يف  لييليي�ييصييحيية 
يف  االأك�صدة  م�صادات  من  اال�صتثنائية 
الييفيياكييهيية، مبييا يف ذلييك االأحما�ض  هييذه 
وفيتامني  والييفييالفييونييويييد  الييفييييينييولييييية 

�صي.
وعلى الرغم من اأن كل فاكهة من هذه 
بع�صها  اأن  اإال  �صحتنا،  �صتفيد  العائلة 
لالأك�صدة  ميي�ييصييادة  خ�صائ�ض  �صيظهر 
ملراجعة  ووفييييقييييا  غييييرهييييا.  ميييين  اأقيييييييوى 
ُن�صرت يف جملة Foods، مييل التوت 
لهذه  تركيز  اأعييلييى  على  احليي�ييصييول  اإىل 

املركبات احليوية.

- الرمان
املجلة  يف  ُنييي�يييصيييرت  ميييراجيييعييية  كيي�ييصييفييت 
كيف  الكيميائية  لييلييدرا�ييصييات  الييدولييييية 
الييفيياكييهيية مفيدة  هيييذه  تييكييون  اأن  ميييكيين 
االلتهابات  ميييين  جميييميييوعييية  عيييييالج  يف 
االإ�صابة  خمييياطييير  وتييقييليييييل  املييخييتييلييفيية 
العظام  ه�صا�صة  مثل  مزمنة  باأمرا�ض 
ومر�ض   2 النوع  من  ال�صكري  ومر�ض 

الزهامير.
لي�ض  الييييرمييييان  اأن  مييين  اليييرغيييم  وعيييليييى 
اأنه  اإال  الييتييوت،  مثل  مكان  اأي  يف  �صائعا 
يييحييتييوي عييلييى ميي�ييصييتييوى مميياثييل ن�صبيا 
املعززة لل�صحة.  الغذائية  العنا�صر  من 
 Food ووفقا ملراجعة ُن�صرت يف جملة
غني  ميي�ييصييدر  فييهييي   ،Bioactives
للعديد من م�صادات االأك�صدة املختلفة، 
االإيالجيك  االأحيييميييا�يييض  ذلييييك  يف  مبيييا 
واالأنثو�صيانني  الييغيياليييييك  واأحيييميييا�يييض 

واالإيالجيتانني.

- اخلوخ
الكيمياء  جملة  ن�صرته  حتليل  اأو�ييصييح 
الفاكهة  اأن هييذه  الييزراعييييية والييغييذائييييية، 
مييتييو�ييصييطيية احليييجيييم حتيييتيييوي عيييليييى ما 
�صي  6.5 مغم من فيتامني  يقرب من 
اليومية  الييقيييييميية  مييين   10٪ )حيييييوايل 

املو�صى بها(.

واأظييهييرت الييدرا�ييصييات املييتييعييددة الييتييي مت 
اأبحاث  يف  ُن�صرت  مراجعة  يف  ت�صمينها 
العالج بالنباتات، اأن اال�صتهالك املنتظم 
حت�صني  اإىل  ييييييوؤدي  اأن  ميييكيين  لييلييخييوخ 
العظام  وكييثييافيية  االإدراكييييييييية  الييوظيييييفيية 

و�صحة القلب واالأوعية الدموية.

- ال�سوكولته الداكنة
اإذا كنت ترغب يف زيييادة كمية م�صادات 
جعل  يف  ففكر  تتناولها،  التي  االأك�صدة 
اخلفيفة  وجبتك  الداكنة  ال�صوكوالتة 
الرئي�صي،  امليييكيييون  املييفيي�ييصييليية.  الييتييالييييية 
م�صحوق الكاكاو، هو م�صدر غذائي غني 
الكات�صني،  مثل  الفالفونويد  ملركبات 
وهذه  والربو�صيانيدين.  االإبيكات�صني 
هييي املييركييبييات الييتييي ثييبييت اأنييهييا تخف�ض 
ميي�ييصييتييويييات االليييتيييهييياب وحتيي�ييصيين �صحة 
يف  وت�صاهم  الييدمييوييية  واالأوعييييية  القلب 

حت�صني اال�صتجابات املناعية.
الطب  يف  مييينييي�يييصيييورة  مليييراجيييعييية  ووفييييقييييا 
قد  اخلييلييوي،  العمر  وطيييول  التاأك�صدي 
تاأثر  اأي�صا  الييكيياكيياو  ال�صتهالك  يكون 
االأن�صولني  ميييقييياومييية  عيييليييى  اإييييجيييابيييي 
والييوظيييييفيية االإدراكييييييية وامليييييزاج. وجتدر 
معاجلة  زادت  كييلييمييا  اأنييييه  اإىل  االإ�ييييصييييارة 
امل�صادة  قيييدرتيييهيييا  قييلييت  الييي�يييصيييوكيييوالتييية، 
ا�صتفادة،  اأق�صى  ولتحقيق  لالأك�صدة. 
ا�صتهدف ال�صوكوالتة املعاجلة باأقل قدر 

ممكن مع ن�صبة عالية من الكاكاو.

- جذور ال�سمندر
اأف�صل  اأحيييد  �صك  بييال  ال�صمندر  يعترب 
االأك�صدة  مبيي�ييصييادات  الييغيينييييية  االأطييعييميية 
نظامك  يف  تيي�ييصييمييييينييهييا  ميييكيينييك  اليييتيييي 
الفوائد  ميين  العديد  وهيينيياك  الييغييذائييي. 
توفر  با�صتهالكها.  املرتبطة  ال�صحية 
كبرة  كمية  اجلذرية  اخل�صروات  هذه 
من النرتات، وهي 
لها  مييييركييييبييييات 

القلب  نظام  عمل  على  مبا�صر  تيياأثيير 
واالأوعية الدموية لدينا.

على  اأييي�ييصييا  ال�صمندر  ع�صر  ويييحييتييوي 
البوليفينول  مييييادة  مييين  عييالييييية  كييمييييية 
وهذه  وااللييتييهييابييات.  لالأك�صدة  امليي�ييصييادة 
اخليييي�ييييصييييار وفييييييييرة بييي�يييصيييكيييل خييييا�ييييض يف 
 betalains  polyphenols

التي متنحها لونها االأرجواين املميز.
جملة  يف  ُنيييي�ييييصييييرت  ملييييراجييييعيييية  ووفيييييقيييييا 
ييييييوؤدي  اأن  مييييكييين   ،Nutrients
اإىل  املنتظم  ال�صمندر  ا�صتهالك ع�صر 
وحت�صني  االلتهاب  م�صتويات  انخفا�ض 
وتقليل  الييدم  �صغط  وحت�صني  االإدراك 
خطر االإ�صابة بعدة اأنواع من ال�صرطان. 
وت�صر مراجعة ن�صرت يف جملة الطب 
بع�ض  هيينيياك  اأن  اإىل  اأييي�ييصييا  الييريييا�ييصييي 
االأدلة على اأن ع�صر ال�صمندر قد يكون 
له تاأثر كبر على االأداء الريا�صي بني 

الريا�صيني.

- اخل�سار الورقية اخل�سراء
الييزاوييية يف  الورقية هي حجر  اخل�صار 
وال�صبانخ  اللفت  �صحي.  غييذائييي  نظام 
اأو اخليي�ييض لي�صت  واجلييرجيير واملييلييفييوف 
ال�صعرات  يف  جيييييدا  ميينييخييفيي�ييصيية  فيييقيييط 
اإنها  بييل  الغذائية،  والييدهييون  احلييرارييية 
االألياف  ميين  كييبييرة  اأييي�ييصييا كمية  تييوفيير 
ال�صبانخ  اأن  واملعادن.كما  والفيتامينات 
مييثييال رائيييع لييلييخيي�ييصييروات الييورقييييية ذات 
املحتوى العايل من م�صادات االأك�صدة. 
 Food املن�صورة يف  واأظهرت االأبحاث 
اال�صتهالك  اأن   and Function
تقليل  اإىل  ييييوؤدي  قييد  لل�صبانخ  املنتظم 
ومر�ض  بيياليي�ييصييميينيية  االإ�ييييصييييابيييية  خيييطييير 
ال�صكري من النوع 2 وت�صلب ال�صرايني 

واأنواع عديدة من ال�صرطان.
وعالوة على ذلك، قد تكون هذه اخل�صار 
ل�صحة  فييريييد  ب�صكل  مييفيييييدة  الييورقييييية 
اثنني  على  ويحتوي  ودميياغيينييا.  اأعيننا 
من م�صادات االأك�صدة الكاروتينية 

الييييييييقييييييييوييييييييية: 

لوتني 

وزياك�صانثني. 
ملراجعة  ووفيييييقيييييا 

جمييييليييية  يف  ُنيييييييييي�ييييييييييصييييييييييرت 
Nutrition Reviews، ميكن اأن 
ال�صوء  والزياك�صانثني  اللوتني  ميت�ض 

االأزرق ال�صار الذي يدخل العني.

- اخلر�سوف 
ليييه طييعييم مميياثييل للهليون،  نييبييات  وهيييو 
واالأكر �صيوعا يف حمية البحر االأبي�ض 
املتو�صط.، وم�صدر غني لالإينولني، وهو 
نوع من األياف الربيبايوتك، باالإ�صافة 

اإىل البوتا�صيوم وفيتامني �صي.
ووفييييقييييا مليييراجيييعييية ُنييي�يييصيييرت ميييييوؤخيييييرا يف 
فقد  اجلزيئية،  للعلوم  الدولية  املجلة 
خ�صائ�ض  ميتلك  اخليير�ييصييوف  اأن  ثبت 
وم�صادة  ليياللييتييهييابييات  ميي�ييصييادة  قيييويييية 
اخل�صروات  هيييذه  وتييعييد  لييلييميييييكييروبييات. 
م�صدرا  اأيييي�يييصيييا  الييكييبيير  احليييجيييم  ذات 
اأحما�ض  مثل  االأكيي�ييصييدة  مليي�ييصييادات  غنيا 
والبوليفينول  الييهيييييدروكيي�ييصييييينيياميييييك 

والفالفونويد.

والعد�ش  ال��ف��ول  ال��ب��ق��ول��ي��ات:   -
والبازلء

الغنية  االأطييييعييييميييية  يف  اليييتيييفيييكييير  عييينيييد 
مبيي�ييصييادات االأكيي�ييصييدة، ميين املييحييتييمييل اأن 
والبازالء  والعد�ض  الفول   - البقوليات 
- ليين تييخييطيير بييبييالييك. وميييع ذلييييك، فاإن 
العديد من هذه االأمثلة على هذه املواد 

كمية  تييوفيير  االأ�صا�صية  الييغييذائييييية 
كيييييبيييييرة ميييييين مييييييادة 

ل  ليفينو لبو ا
مييييع قييييييييدرات قييييوييييية عيييليييى اإزالييييييية 

اجلذور احلرة.
ُنيي�ييصيير يف جمييليية علوم  ووفيييقيييا لييتييحييليييييل 
الغذاء، فاإن البازالء ال�صفراء والبازالء 
ال�صويا  وفييييول  واحلييميي�ييض  اخلييي�يييصيييراء 
والفا�صوليا  واليييعيييد�يييض  والييفييا�ييصييوليييييا 
م�صادات  قدرات  باأعلى  تتمتع  احلمراء 
اأف�صل  من  بع�ض  اأي�صا  اإنها  االأك�صدة. 
لت�صمينها  للربوتني  النباتية  امل�صادر 
يف نظامك الغذائي وحتتوي على ن�صبة 

عالية من االألياف.

- املك�سرات
املييكيي�ييصييرات غنية  اأن  مييين  اليييرغيييم  عييلييى 
بيييياليييي�ييييصييييعييييرات احليييييييراريييييييية واليييييدهيييييون 
الغذائية، اإال اأن لها العديد من الفوائد 
يف  ن�صرت  مراجعة  وك�صفت  ال�صحية. 
اأن اال�صتهالك املنتظم   Nutrients
كبر  ب�صكل  يقلل  اأن  ميكن  للمك�صرات 
مييين خييطيير االإ�يييصيييابييية مبييجييمييوعيية من 
احلييياالت املييزميينيية، مبييا يف ذلييك اأمرا�ض 
القلب واالأوعية الدموية وال�صكري من 
النوع 2 وال�صمنة وح�صى املرارة واأنواع 

معينة من ال�صرطان. 

- ال�سوفان
يحتوي على ن�صبة عالية من الربوتني 
والكال�صيوم  اليييغيييذائييييييية  واالألييييييييييييياف 

.Kو Eو Cو B والفيتامينات
نييي�يييصيييرتيييهيييا جملة  ملييييراجييييعيييية  ووفيييييقيييييا 
ال�صوفان  يحتوي  االأك�صدة،  م�صادات 
عييلييى ميي�ييصييتييويييات عييالييييية ميين العديد 
من م�صادات االأك�صدة املهمة، مبا يف 
ذلك البيتا كاروتني، والبوليفينول، 
والكلوروفيل، والفالفونويد. وثبت 
اجلذور  التخل�ض من  يتفوق يف  اأنييه 
اإ�صالح  اآليييييييات  وتيينيي�ييصيييييط  احليييييرة، 
اخليييياليييييا واحليييميييايييية ميييين تلف 
اخليييياليييييا، كييمييا هيييو مييو�ييصييح يف 

.Foods جملة

قد ت�ساعد على مقاومة الهجوم امل�ستمر من اجلذور احلرة
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التعر�س للإيذاء اجل�صدي اأثناء الطفولة يرتبط باأمل واأمرا�س مزمنة يف �صن متقدمة

وقييالييت اآنييا بييورمييان، التي بيييداأت هييذا البحث يف 
ماكما�صرت،  جييامييعيية  يف  اجلييامييعييييية  اأطييروحييتييهييا 
هيياميييييلييتييون، اأونييييتيييياريييييو، وهييييي ميي�ييصيياعييدة بحث 
بجامعة  واليي�ييصيييييخييوخيية  احلييييياة  دورة  معهد  يف 
تو�صلنا  التي  النتائج  ت�صر  "لالأ�صف،  تورنتو: 
اجل�صدي  لالإيذاء  املوؤملة  التجربة  اأن  اإىل  اإليها 
يف مرحلة الطفولة ميكن اأن توؤثر على ال�صحة 
البدنية والعقلية بعد عدة عقود. كما اأنها توؤكد 
على اأهمية تقييم جتارب الطفولة ال�صلبية بني 
ذلييك كبار  االأعييمييار، مبييا يف  املر�صى ميين جميع 

ال�صن".
الييتييي تطورت،  و�ييصييمييلييت االأميييرا�يييض اجليي�ييصييدييية 
الن�صفي  وال�صداع  وال�صرطان  ال�صكري  مر�ض 
وال�صكري  القلب  واأمييرا�ييض  املفا�صل  والييتييهيياب 
 .)COPD( ومر�ض االن�صداد الرئوي املزمن
اإ�صاءة معاملة االأطفال  وا�صتمرت الروابط بني 
بعد  حتى  والعقلية  البدنية  ال�صحة  و�صعف 
واالإفراط  والتدخني  والتعليم  الدخل  ح�صاب 
ل�صوء  االأخيييييييرى  واالأ�يييصيييبييياب  اخليييمييير  �يييصيييرب  يف 

ال�صحة.
واأ�ييصييار املييوؤلييف امليي�ييصييارك، الييربوفييييي�ييصييور اإي�صمي 
فيييولييير-طيييومييي�يييصيييون، اليييييذي اأ�ييييصييييرف عييلييى بحث 
اأطروحة بورمان، وهو مدير معهد دورة احلياة 
للعمل  اإنوينتا�ض  فاكتور  كلية  يف  وال�صيخوخة 
املهنيون  "يحتاج  تورنتو:  بجامعة  االجتماعي 
اليي�ييصييحيييييون الييذييين يييخييدمييون كييبييار اليي�ييصيين اإىل 
اإدراك اأنه مل يفت االأوان اأبدا الإحالة االأ�صخا�ض 
اخييتييبييار تدخل  ووقيييع  امليي�ييصييورة.  عييلييى  للح�صول 
 ،)CBT( املعريف ال�صلوكي  العالج  واعد، وهو 

اأنييه فعال يف احلد من ا�صطراب ما بعد  ووجييد 
اليي�ييصييدميية واالكييتييئيياب والييقييلييق: االأعيييرا�يييض بني 

الناجني من اإ�صاءة معاملة االأطفال".
املقطعية حتديد  للدرا�صة  املمكن  ومل يكن من 
املييي�يييصيييارات املييييحييييددة اليييتيييي مييين خيياللييهييا يوؤثر 
التعر�ض لالإيذاء اجل�صدي اأثناء الطفولة على 

�صحة الفرد يف وقت الحق من احلياة.
االإييييييذاء  اأن  اإىل  احلييالييييية  اليييدرا�يييصيييات  وتيي�ييصيير 
اجل�صدي يف مرحلة الطفولة يوؤثر على العديد 
عدم  ذلك  يف  مبا  الف�صيولوجية،  التغرات  من 
اجل�صم  ا�صتجابة  تنظم  التي  االأنظمة  انتظام 
لالإجهاد. وقد ت�صاعد االأبحاث امل�صتقبلية التي 
املرتبطة  االأنييظييميية  هييذه  ا�ييصييطييرابييات  تبحث يف 
اجل�صدية  االأمييييرا�ييييض  مييين  بييالييعييديييد  بييالييفييعييل 
من  الطبيعية  غيير  امل�صتويات  مثل  والعقلية، 
الكورتيزول، يف اإلقاء ال�صوء على جتربة �صحايا 

اإ�صاءة معاملة االأطفال.
الدرا�صة  هييذه  بيييييانييات  على  الييبيياحييثييون  وح�صل 
تبلغ  الييذييين  الييبييالييغييني  ميين  متثيلية  عينة  ميين 
اأعمارهم 60 عاما اأو اأكرب يف مقاطعة كولومبيا 

الربيطانية الكندية.
ال�صن  كبار  من   409 بيانات  الدرا�صة  وقارنت 
الذين اأبلغوا عن تاريخ من االإيذاء اجل�صدي يف 
مرحلة الطفولة بي 4659 من اأقرانهم الذين 
اجل�صدي  ليييالإييييذاء  يتعر�صوا  مل  اأنييهييم  اأفيييييادوا 

خالل طفولتهم.
هذا  االإنييرتنييت  على  البحثية  الييورقيية  وُنيي�ييصييرت 
 Aging Health and االأ�صبوع يف جملة

.Research

تو�سلت درا�سة جديدة اإىل اأن كبار ال�سن الذين تعر�سوا ل�إيذاء اجل�سدي يف مرحلة الطفولة، هم اأكرث عر�سة ل�إ�سابة باأمل مزمن واأمرا�ش 
ج�سدية مزمنة يف وقت لحق من احلياة.واأ�سار الباحثون من جامعة تورنتو اإىل اأن هوؤلء كانوا اأكرث عر�سة ل�إ�سابة بالكتئاب وا�سطرابات 

القلق مقارنة باأولئك الذين ل يعانون من هذه ال�سدمة املبكرة.
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العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  3459/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

باال�صتئناف  واملييوؤيييد  اداء  اميير   2021/992 رقييم  الييدعييوى  يف  اليي�ييصييادر  احلييكييم  تنفيذ   : التنفيذ  مييو�ييصييوع 
للر�صوم  �صامال  درهييم  وقييدره )1376002.25(  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، اداء  اأميير  ا�صتئناف  رقم 2021/337 

وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : علم لل�صناعات احلديدية �ض.ذ.م.م - واخرون

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع اال�صايل - مبنى 07 - �صقة 107 - 
باي �صكوير - اخلليج التجاري

املطلوب اإعالنه: 1- بي اآي �صي للمقاوالت ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
االجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فييان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )1376002.25(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 70579

مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    
                  يف  ال�صتئناف رقم:195/2022/397 ا�صتئناف قرار نزاع 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي اال�صتئنافية العا�صرة رقم 848
القيمة  حمييدد  نييزاع  رقييييم:314/2022  النزاع  يف  ال�صادر  القرار  اإ�صتئناف   : اال�صتئناف  مو�صوع 

والر�صوم وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ ا�صتحقاق قيمة كل �صيك
امل�صتاأنف:م�صنع النجوم للخزانات البال�صتيكية �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امييارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بني يا�ض - مبنى برج ديرة - �صقة 2/209 
حمطة مرتو بني يا�ض - وميثله:حممد حممد اأمني غياث 

املطلوب اإعالنه :  1- رجب علي امر ح�صنني  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
رقيييم:2022/314 نزاع حمدد  بالدعوى  ال�صادر  القرار/احلكم  اأ�صتاأنف  :  قد  االإعييالن  مو�صوع 
القيمة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2022/9/13  ال�صاعة 09.00 �ض بقاعة التقا�صي 
عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم 

غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    
70197 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اعالن بالن�صر )تظلم(    
                  يف  الدعوى رقم:32/2022/63 تظلم عقاري 

املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�صتعجل رقم 190
اليي�ييصييادر يف االمييير على عري�صة رقييييييم:30/2022 عييقيياري والر�صوم  الييقييرار  الييدعييوى : تظلم ميين  مييو�ييصييوع 

وامل�صاريف. 
املتظلم:العوي�ض واملطرو�صي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية

 -  9 رقييم  - مكتب  امليزانني   - االعمال  نقطة  بناية   - بور�صعيد  - منطقة  املطار  �صارع   - دبييي  عنوانه:امارة 
مكاين   -  ALMATROOSHI@OMALC.AE:الكرتوين بييريييد   - هيييياتييييف:0506335560 

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي

املطلوب اإعالنه :  1- وا�صيني جيفري  -  �صفته : متظلم �صده 
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف االمر على 
عري�صة رقم:30/2022 عقاري والر�صوم وامل�صاريف - وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2022/10/4  
ال�صاعة 09.30 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70472 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  207/2022/5214 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- اناند كومار بيدى  -   جمهول حمل االقامة

�ييض.م.ب )م( االمييارات )حاليا(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�صرق االو�صط( 
�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقييام  قد 
وقدره )100710.3( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

االلتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجيييراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فييان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

  207/2022/2024 تنفيذ جتاري 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1- التان وحيد مالك عبد الوحيد مالك
جمهول حمل االقامة

�ييض.م.ب )م( االمييارات )حاليا(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�صرق االو�صط( 
�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقييام  قد 
وقدره )40944.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

االلتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجيييراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فييان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  207/2022/2060 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- احمد فا�صل بن رو�صيدى - جمهول حمل االقامة

�ييض.م.ب )م( االمييارات )حاليا(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�صرق االو�صط( 
�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقييام  قد 
وقدره )70350.41( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

االلتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجيييراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فييان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 70021

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  207/2022/5212 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- خالد ح�صني عطر �صيد قادر ح�صني عطر �صيد

جمهول حمل االقامة
)حاليا(  االميييارات  )م(  �يييض.م.ب  االو�ييصييط(  )ال�صرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 

�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ر�صوم  باال�صافة اىل مبلغ  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  )188229.38( درهم اىل طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة  �صتبا�صر االجييراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  خلزينة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  207/2022/5209 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- جهاد خمتار �صنو - جمهول حمل االقامة

)حاليا(  االميييارات  )م(  �يييض.م.ب  االو�ييصييط(  )ال�صرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 
�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)33730( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزينة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجييييراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة.  

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

  207/2022/3308 تنفيذ جتاري 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1- بكواندا�ض نافالنى مانومال - جمهول حمل االقامة
�ييض.م.ب )م( االمييارات )حاليا(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�صرق االو�صط( 

�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقييام  قد 

وقدره )105772.41( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجيييراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فييان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  207/2022/3297 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- عبدالعزيز بن حممد بن رمان القحطاين

جمهول حمل االقامة
�ييض.م.ب )م( االمييارات )حاليا(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�صرق االو�صط( 

�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقييام  قد 

وقدره )109284.04( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجيييراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فييان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  207/2022/5564 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- حممد االيدى

جمهول حمل االقامة
�ييض.م.ب )م( االمييارات )حاليا(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�صرق االو�صط( 

�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقييام  قد 

وقدره )22492.21( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجيييراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فييان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 70021

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  207/2022/2058 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- جميد هاليل - جمهول حمل االقامة

)حاليا(  االميييارات  )م(  �يييض.م.ب  االو�ييصييط(  )ال�صرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 
�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ر�صوم  باال�صافة اىل مبلغ  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  )100283.91( درهم اىل طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة  �صتبا�صر االجييراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  خلزينة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اعالن بالن�صر

)2022/150555(  
الكائن  �ييض.ذ.م.م  للمحاماة  الدهبا�صي  حممد  املختار:مكتب  عنوانها   - �ييض.ذ.م.م  )امييكول(  كولينج  دي�صرتيكت  املنذرة:االمارات 
48 برج جايت - بالقرب من حمطة مرتو برج خليفة/دبي مول  بامارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - �صارع ال�صيخ زايد - 
 info@adglegal.com:ض.ب:413633 - هاتف:044412031 - فاك�ض:044413365 - الربيد االلكرتوين� -

- رقم مكاين:2559188274
امليينييذر اليييييهييا:مييطييعييم بيياركييو - عيينييوانييهييا:امييارة دبيييي - جمييمييع دبيييي لييال�ييصييتييثييمييار االول - بييجييانييب �ييصييوبيير ميياركييت جييولييدن بيياركييو - 

هاتف:048853955 - الربيد االلكرتوين: - hr@parcointl.com - mjac@emi.ae- رقم مكاين:1408663543
املو�صوع تكليف ب�صرورة الوفاء ب�صداد مبلغ وقدره 215.633.59 درهم مئتني وخم�صة ع�صر الف و�صتمائة وثالثة وثالثني درهم 

وت�صعة وخم�صني فل�صا وذلك خالل 5 ايام من تاريخ ا�صتالم املنذر اليها هذا االخطار
فان املنذر يتوجه للمنذر اليهما مبوجب هذا االنذار للعلم مبا جاء به وما ا�صتمل عليه وبنفاذ مفعوله خالل املدة القانونية بان تقوما 
بتنفيذ التزاماتكم املفرو�صة عليكما مبوجب العقود املربمة منكم وذلك خالل موعد اق�صاه خم�صة ايام 5 يوم من تاريخ ا�صتالمكم 
هذا االنذار او يف حال عدم االلتزام رد املبالغ امل�صتلمة وامل�صار اليها ب�صدر هذا االنذار والبالغ وقدره )215.633.59( درهم مئتني 
وخم�صة ع�صر الف و�صتمائة وثالثة وثالثني درهم وت�صعة وخم�صني فل�صا الغر باال�صافة اىل مبلغ التعوي�ض املذكور واال �صي�صطر 
موكلنا التخاذ كافة االجراءات القانونية يف مواجهتكم لف�صخ العقود املربمة وحت�صيل املبالغ املرت�صدة يف ذمتكم باال�صافة اىل كافة 

الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة التي يتكبدها يف �صبيل ذلك من تاريخ اال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد وفقا للقانون .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
MOJAU_2022- 0086881 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:حممد عبداهلل �صعيد املظلوم ال�صويدي - اجلن�صية االمارات 
100% وذلك اىل ال�صيد:طاهر احمد  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 
ابراهيم بن طاهر املحرزي - اجلن�صية االمارات وذلك يف املوؤ�ص�صة الفردية امل�صماة )ال�صهباء 
االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   785030 برقم  املرخ�صة  امل�صاريع(  لتطوير 

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  8979/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيكات املرجتعة ارقام )003972-004045-004044-004043-004446-
ال�صيكات )185000(  قيمة  الوطني جمموع  دبي  االمييارات  بنك  وال�صادر عن   )004445-003973-004448

مئة وخم�صة وثمانني الف درهم  .
طالب التنفيذ : موؤ�ص�صة �صوا�ض لتجارة معدات املطابخ واملخابز

عنوانه:االمارات - امارة ال�صارقة - ال�صناعية 4 - �صارع خلف �صارع ال�صيخ خليفةبن زايد - مبنى �صربة 
- �صقة ار�ض م�صودة

املطلوب اإعالنه : 1- االمر حممد فرا�ض ال ال�صلطان الغوري - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)189.705( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70408 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:588/2022/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية االوىل رقم 91
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بف�صخ اتفاقية البيع �صند الدعوى املوؤرخة يف:2020/6/11 وما يرتبت عليه 
من اعادة ت�صجيل الوحدة رقم 606 والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والزام املدعي عليهما بالت�صامن ب�صداد مبلغ وقدره 

)357.233.37( درهم تعوي�صا عن ما ا�صاب املدعية من ا�صرار ادبية ومادية نتيجة اخالله بالتزاماته التعاقدية . 
املدعي:ن�صمي ديفلومبنت �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى برج ال�صالم - �صقة 2604 - �صراتون جراند
وميثله:ع�صام عبدالرحمن ح�صن علي الزرعوين

املطلوب اإعالنه :  1- يو�صف بن جمال مهرة  -  �صفته : مدعي عليه 
البيع �صند الدعوى  اتفاقية  بالزام املدعي عليها بف�صخ  اأقييام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  :  قد  االإعييالن  مو�صوع 
املوؤرخة يف:2020/6/11 وما يرتبت عليه من اعادة ت�صجيل الوحدة رقم 606 والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والزام 
املدعي عليهما بالت�صامن ب�صداد مبلغ وقدره )357.233.37( درهم تعوي�صا عن ما ا�صاب املدعية من ا�صرار ادبية ومادية 
ال�صاعة 08.30 �ض يف قاعة  املوافق  2022/9/12   التعاقدية - وحييددت لها جل�صة يوم االثنني   نتيجة اخالله بالتزاماته 
م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�صي عن 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
MOJAU_2022- 0087350 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
اعالن/بيع وتنازل عن الرخ�صة التجارية

جموح هايرب ماركت - وكيل خدمات
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:م�صطفى عبداهلل فالو الوكودى اكيزاكوبورايل - هندي اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته والبالغة 100% وذلك اىل حممد يو�صف �صر موهوميد 
تاأ�ص�صت  والتي  ماركت(  هايرب  )جموح  امل�صماه  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  هندي  حاجي  �صرموهوميد 
بال�صارقة  التنمية االقت�صادية  دائرة  ال�صادرة من   572364 ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم  بامارة 

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

العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70408

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
MOJAU_2022- 0087211 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن بالن�صر
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد:ادم ابراهيم جميل يو�صف - اردين اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل/غفران احمد �صديقي حممد احمد �صديقي - اجلن�صية 
باك�صتان يف الرخ�صة امل�صماه )�صندوق و�صلة للدجاج املقرم�ض( والتي تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب 
رخ�صة رقم 781980 ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة - تعديالت اخرى:تغير 

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

العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70408 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
MOJAU_2022- 0087299 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن
التجارية  الرخ�صة  ميلك  اجلن�صية  اماراتي   - املجرزي  املطوع  جمعه  احمد  ال�صيد:جمعه  ان  حيث 
537135 حيث ان  )مطعم خيرب دربال( رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت بال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 
ال�صيد:جمعه احمد جمعه املطوع املجرزي - اماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن جزء ح�صته 
يف الرخ�صة التجارية )مطعم خيرب دربار( البالغة 100% اىل ال�صيد:حممد �صعيب كرمي �صاه كرمي - 
باك�صتاين اجلن�صية - واىل ال�صيد:عبداللطيف ف�صل خان - باك�صتاين اجلن�صية - تغير ال�صكل القانوين 

من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - ا�صافة �صريك/�صركاء .
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 

من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
MOJAU_2022- 0087192 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن
)منجرة  التجارية  الرخ�صة  ميلك  اجلن�صية  باك�صتاين   - بت�صر  حممد  اكرم  ال�صيد:حممد  ان  حيث 
حممد اكرم ميثري( رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت بال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 628342 حيث ان 
ال�صيد:حممد اكرم حممد بت�صر - باك�صتاين اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن 10% من ح�صته يف 
الرخ�صة التجارية )منجرة حممد اكرم ميثري( البالغة 100% اىل ال�صيد:حمد جمعه عاطن �صعيد 
الكتبي - اماراتي اجلن�صية - تغير ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 

- دخول �صريك وخروج وكيل اخلدمات  .
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 

من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اعالن بالن�صر )تظلم(    

                  يف  الدعوى رقم:325/2022/72 تظلم جتاري 
املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�صتعجل رقم 190

مو�صوع الدعوى : تظلم من القرار ال�صادر بتاريخ:2022/6/24يف الدعوى رقييم:4/2022 امر 
على عري�صة املال املرهون والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 

املتظلم:بنك اال�صتثمار �ض.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة ال�صارقة - القا�صمية - ال�صارقة - �صارع الزهراء - مقابل ميدان االحتاد 

مبنى بنك اال�صتثمار - وميثله:حبيب حممد �صريف عبداهلل املال
املطلوب اإعالنه :  1- �صركة ح�صيب ر�صول ذ.م.م  -  �صفته : متظلم �صده 

اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر  مو�صوع االإعييالن :  قد 
بتاريخ:2022/6/24يف الدعوى رقم:4/2022 امر على عري�صة املال املرهون والر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2022/10/11  ال�صاعة 09.30 
�ض يف قاعة التقا�صي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70353 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة
ا�صم ال�صركة : املراد لت�سميم الربامج �ش.ذ.م.م

العنوان : مكتب 1901-1908 ملك ال�صيخ حممد بن زايد ال نهيان املركز التجاري االول 
- ا�صتدامة B ،  ال�صكل القانوين :�صركة  ذات م�صوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�صة : 839667 
رقم القيد بال�صجل التجاري : 1425000 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف 
، وذلك  اأعيياله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�صجل  التاأ�صر يف  باأنه قد مت  دبي 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
احمد  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى    2022/8/15
�سالح النعيمي للتدقيق واملحا�سبة ، العنوان : مكتب رقم 215 ملك عبداهلل احمد حممد 
بن فهد املهري - الق�صي�ض ال�صناعية2 - هاتف:043231186 - فاك�ض: ، م�صطحباً معه 

كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70197 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : احمد �سالح النعيمي للتدقيق واملحا�سبة
 العنوان : مكتب رقم 215 ملك عبداهلل احمد حممد بن فهد املهري - الق�صي�ض ال�صناعية2 

- هاتف:043231186 - فاك�ض:   
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�صفية املراد لت�سميم الربامج �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/15 وعلى  2022/8/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70197

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005658 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : النا للحجر والرخام ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/20 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
حمكمة ال�صارقة االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب 
، وتقدمي مذكرة  بوا�صطة وكيل معتمد  او  ( �صخ�صيا   4 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/9/7  
مكتب اخلدمات الق�صائية      

نوف عمر الدوخي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة اأم القيوين الحتادية
املرجتعة ال�صيكات   UAQCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000341/ 

اإىل املحكوم عليه : �صركة املوارد العاملية ذ.م.م - العنوان:تعلن ن�صرا
املنفذ:راك  املدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صوره  املرفق  احلكم  �صدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
فيك�ض ذ.م.م  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب 
لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي 

: املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :86141.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اإعالن مدعي عليه  بالن�صر 

جزئي جتاري   SHCFICIPOR2018  /M0006318 يف الدعوى  رقم

اىل املدعي عليه:الرمزية للمقاوالت الفنية/ملالكها جابر اركال حممد االمارات 
اند  مورتار  بي  اند  ام  املدعي:�صركة  بان  نعلمكم   - املتحدة/اجلن�صية  العربية 
بال�صرت دراي مك�ض ذ.م.م االمارات العربية املتحدة/اجلن�صية - قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله للمطالبة:احلكم حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري بالزام املدعي 
املدعية مبلغ مايل اجمايل وقدره )30000( درهم وفائدة  توؤدي اىل  بان  عليها 
قانونية بواقع 5٪ من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد على اال تزيد عن 
ا�صل املبلغ املق�صي به والزمتها بالر�صوم وامل�صروفات و 300 درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك من طلبات - حرر بتاريخ:2022/9/5 . 
املحكمة البتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

يف الدعوى رقم 2022/453 نزاع تعيني خربة جتاري
املقامة من املتنازعة/�صالح الدين ح�صن اأبو�صالح

عبداهلل  ل�صاحبها/حممد  لال�صتثمار  االمييارات  �صما  موؤ�ص�صة  �صدهم/1-  املتنازع  �صد 
 -4 العقاري  للتطوير  تيتينز   -3 العقاري  للتطوير  االميييارات  �صما   -2 الب�صتكي  بهزاد 

جمموعة فورت�صن لال�صتثمار.
، انه مت تعيينا من قبل حماكم  نعلن نحن اخلبر احل�صابي/احمد ابراهيم بن فار�ض 
نييزاع تعيني خييربة جتاري  الييدعييوى رقيييييم:2022/453  دبييي مبهمة اخلييربة احل�صابية يف 
النعقادها  املقرر  اخلييربة  جل�صة  حل�صور  والرابعة  الثانية  �صدهما  املتنازع  نعلن  )كما 
االت�صال  برنامج  عرب  وذلك  �صباحا  ال�صاعة:11:00  املييوافييق:2022/9/13  الثالثاء  يوم 
املرئي ميكرو�صوفت تيمز( ويرجى التوا�صل على الرقم:042713226 للح�صول على كافة 

البيانات حل�صور االجتماع
اخلبري احل�سابي
احمد ابراهيم بن فار�ش 

اعالن حتديد موعد جل�صة خربة

70021 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
انذار عديل بالن�صر

 رقم )2022/150556(
املنذر:جا�صم حممد عبداللطيف احمداليا�ض

بوكالة املحامي/خليفه يو�صف بن عمر للمحاماة واال�صت�صارات القانونية
املنذر اليه:فروت فاىل �ض.ذ.م.م 2- حممد اقبال كانديال باريكوتي

املو�صوع انذار عديل بالن�صر
100130 واملحرر  ال�صيك رقم  اماراتي وذلييك مبوجب  الف درهييم  ب�صداد مبلغ وقييدره )200000( مئتان  انييذار 
وممهور بتوقيع املنذر اليه الثاين ب�صفته مدير للمنذر اليها االوىل واملخول بالتوقيع وهذا ال�صيك الذي كان م�صتحق 
اداوؤه يف 22/فرباير 2022 بقيمة املبلغ املنذر به وامل�صحوب على بنك )نورتريد( املمزر حيث توجه املنذر اىل البنك 
املذكور ل�صرف قيمة ال�صيك فارتد ال�صيك دون �صرفه واأفاد البنك بان احل�صاب مغلق  - لذلك:فان املنذر ومبوجب 
هذا االنذار ينبه على املنذر اليهما بالعمل مبا جاء به ونفاذ ملفعوله وفحواه ول�صريان كافة االثار القانونية املرتتبة 
عليه يف مواجهتكم ب�صرعة �صداد قيمة ال�صيك واملرت�صد يف ذمتكم باجمايل مبلغ )200000( مئتان الف درهم واال 
�صن�صطر ا�صفني للجوء اىل الق�صاء التخاذ االجراءات القانونية التي حتمي حقوقها وباملطالبة الق�صائية ومطالبتكم 
مكا�صب  من  فاتنا  وما  ا�صرار  من  حلقنا  عما  الييالزم  التعوي�ض  طلب  مع  لنا  وامل�صتحقة  جتاهكم  التي  املبالغ  بكافة 

والفوائد القانونية والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة يف حالة تقاع�صكم عن ال�صداد .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    

                  يف  ال�صتئناف رقم:632/2022/322 ا�صتئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف العقارية الثانية رقم 202

مو�صوع اال�صتئناف : �صحيفة اإ�صتئناف على احلكم ال�صادر بتاريخ:2022/5/31 يف الدعوى رقم:171/2021 
عقاري كلي. 

امل�صتاأنف:ال�صرق لال�صتثمار �ض.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �صارع بور�صعيد - بناية اليمامة - الدور 6 - عنوانها املختار مكتب بي ا�ض ابه احمد 
بن هزمي وم�صاركوه امارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد مركز دبي املايل العاملي البوابة 3 الطابق ال�صاد�ض - مكاين 

2682589680
املطلوب اإعالنهم :  1- جتورى االمارات �ض.ذ.م.م 2- الجونز بلوت 3 ليمتيد 3- حممد عبداهلل ح�صن الزعابي 
- اماراتي اجلن�صية - عن نف�صه وب�صفته ممثل �صركتي )الجونز بلوت 3 ليمتيد - جتوري االمارات( واملفو�ض 

بالتوقيع عنهما  -  �صفته : م�صتاأنف �صدهم
مييو�ييصييوع االإعييييييالن :  قيييد اأ�يييصيييتييياأنيييف اليييقيييرار/احليييكيييم الييي�يييصيييادر بييياليييدعيييوى رقيييييييييييم:171/2021 عيييقييياري كلي 
بتاريخ:2022/6/28. وحددت لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  2022/9/19  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي 

عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    
70021 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  4892/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/3753 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )121754.25( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : فا�صت لتاأجر ال�صيارات �ض.ذ.م.م

البيزني�ض بوينت  بناية  �صارع بور�صعيد - مبنى  ديييرة - دبي -  امييارة دبي -  عنوانه:االمارات - 
- �صقة 101

املطلوب اإعالنه : 1- كافيه باربرا - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )121754.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  6045/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 5090/2021 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)226662.49( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : النمر لتجارة احلديد ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى بيزن�ض بوينت - �صقة 101
وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�صى

املطلوب اإعالنهما : 1- جهون فران�صي�ض اوكيلي 2- كيلي الهند�صية للحدادة �ض.ذ.م.م - �صفتهما : منفذ 
�صدهما

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)226662.49( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:71/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة اخلربة التجارية اجلزئية رقم 262
والر�صوم  درهيييم   )70000( التعوي�ض  ومبلغ  درهيييم   )36500( وقيييدره  مببلغ  املطالبة   : الييدعييوى  مو�صوع 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة �صم ملف النزاع التجاري رقم 2021/2189. 
املدعي:علي بن احمد بن �صعيد الزهراين

عنوانه:االمارات - امارة عجمان - ال�صناعية - عجمان - �صارع ال�صيخ خليفة - مبنى بناية الكانكورد
وميثله:عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد

املطلوب اإعالنه :  1- �صركة حممد الفريني للتجارة العامة )موؤ�ص�صة فردية(  -  �صفته : اخل�صم املدخل 
ومبلغ  درهييم   )36500( وقيييدره  مببلغ  املطالبة  ومو�صوعها  الييدعييوى  عليك  اأقيييام  قييد    : االإعيييالن  مو�صوع 
رقم  التجاري  اليينييزاع  ملف  �صم  املحاماة  اتييعيياب  ومقابل  وامل�صاريف  واليير�ييصييوم  درهييم   )70000( التعوي�ض 
2021/2189 - وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2022/10/4  ال�صاعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�صي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  4323/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

رقم )000225-000219-000214-000212-000207-000205- املرجتع  ال�صيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�صوع 
-002466-002462-002361-002350-001581-000181-000271-000248-000246-000244-000243-000242

وال�صادر   )002303-002250-002249-002546-002538-002537-002536-002509-002486-002484-002467
عن دبي التجاري وبنك ابوظبي التجاري بقيمة )4115121( درهم وذلك لعدم كفاية الر�صيد .

طالب التنفيذ : تك ا�صتيل ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - اأوبال تاور - الطابق 20- مكتب رقم 2006

منفذ   : �صفتهما   - احلمد  خالد  احمد   -2 �يييض.ذ.م.م  للمقاوالت  انرتنا�صيونال  احلمد   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�صدهما

مو�صوع االإعالن :بتاريخ:2022/8/17 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
االجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهييم   )4115121.00( وقييدره  به 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  207/2022/5761 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- ايه بي �صي �صي لالأ�صا�صات واملقاوالت �ض.ذ.م.م

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ال�صحراء لتوزيع ديزل �ض.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقييام  قد 
وقدره )3967781.81( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

االلتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجيييراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فييان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:1382/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات الرابعة ع�صر رقم 763

يوؤدي للمدعية مبلغ )29.450( درهم ت�صعة وع�صرون واربعمائة  بان  املدعي عليه  الزام   : املنازعة  مو�صوع 
وخم�صون وفائدة قانونية بواقع 12٪ من تاريخ اال�صتحقاق 2022/2/26 وحتى ال�صداد التام 2- الزام املدعي 

عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  . 
املتنازع:امل�صري ايه م.د.م.�ض

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى بناية بو�صقر - �صقة مكتب رقم 304 - بجوار 
حمطة مرتو جيجيكو - وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد 

املطلوب اإعالنه :  1- خط الزين لتجر ال�صيارات ملالكها/امر ح�صن حممد جميل البلو�صي  -  �صفته : 
متنازع �صده 

مو�صوع االإعالن :  قررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ض املادة 54 من الالئحة التنظيمية 
لقانون االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�صوري بالزام املتنازع �صده مبلغ )29.450( درهم والفائدة ٪5 

من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والزمته الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : لك�سري لتجارة املج�ت ذ.م.م

العنوان : مكتب رقم 301a - 302b-302 ملك مالك الوحدات املفروزة - بردبي - �صيح 
ال�صعيب 2 ،  ال�صكل القانوين :�صركة  ذات م�صوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�صة : 952202 
رقم القيد بال�صجل التجاري : 1565597 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف 
، وذلك  اأعيياله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�صجل  التاأ�صر يف  باأنه قد مت  دبي 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/9/6  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام 
لتدقيق احل�سابات ، العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع 
ال�صباب - ديرة - بور�صعيد - هاتف:042973060 - فاك�ض:042973071 ، م�صطحباً 

معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات 
ال�صباب - ديييرة -  914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع  العنوان : مكتب رقم   

بور�صعيد - هاتف:042973060 - فاك�ض:042973071   
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�صفية لك�سري لتجارة املج�ت ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/9/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/6 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأعييياله،  املييذكييور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
اإعالن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

املرجتعة ال�صيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001234/ 

اإىل املحكوم عليه :ر�صيد بن علي بن حممد الر�صيد الر�صيد
املنفذ:فهد  املدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صوره  املرفق  احلكم  �صدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
اليها اعاله، ومبا  امل�صار  ، يف الق�صية  بن حممد بن �صعد القثامى - اجلن�صية �صعودي  
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك 
وامل�صاريف  الر�صوم  �صامال  الكلي  املجموع   : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ،

2503424.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�صر

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/غالم رحيم عبداحلليم - اجلن�صية باك�صتان يرغب يف البيع 
ل�صيانة  الليل  قمر  )ور�صه  امل�صماه  الرخ�صة  يف   %95 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
ال�صيارات( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية رقم 522368 
 - اق�صى  حممد  �صاه  ال�صيد/زاهر   - باك�صتان  اجلن�صية   - ظريف  خان  خان  ال�صيد/نعيم  اىل 
اجلن�صية باك�صتان يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 5% يف الرخ�صة امل�صماه 
)ور�صه قمر الليل ل�صيانة ال�صيارات( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة برخ�صة 
تعديالت   - باك�صتان  اجلن�صية   - ظريف  خان  خان  ال�صيد/نعيم  اىل   522368 رقم  جتارية 

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

االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�صر

اجلن�صية   - علي  ال  غلوم  ابراهيم  حممد  ال�صيد/يون�ض  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�صة  يف   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  االمارات 
امل�صماه )االمازون لتجارة االغذية وم�صتلزمات احليوانات االليفة( ال�صادرة من دائرة 
ال�صيد/حممد  اىل  رقم:737051  جتارية  برخ�صة  بال�صارقة  االقت�صادية  التنمية 

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

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�صر

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/عبدالعزيز جا�صم حممد عبداهلل اخليال - اجلن�صية 

ال�صيدة/امل  100% ل�صالح  البالغة  ح�صته  كامل  عن  التنازل  يف  يرغب  االمارات 

امل�صماه  الرخ�صة  يف  االمارات  اجلن�صية   - ال�صيبة  عبدالرحمن  حممد  عبدالرحمن 

)�صاعه كافيه( �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�صارقة بالرقم 779175  

ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  . وعمالبن�ض 

يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .

 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�صر

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ناتايل يعقوب البقاعي - اجلن�صية لبنان ترغب يف 

البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% ل�صالح ال�صيد/و�صام جولني مرق�ض 

- اجلن�صية لبنان يف الرخ�صة امل�صماه )مارمو لتجارة الرخام واجلرانيت( �صادرة من 

دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�صارقة بالرقم 573004 - تعديالت اخرى اليوجد  

ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  . وعمالبن�ض 

يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .

 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
MOJAU_2022- 0087352 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن بالن�صر
اجلن�صية   - خان  اكرب  حممد  خان  جهاجنر  منر  ال�صيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
االمارات العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن 50% من كامل ح�صته البالغة %100 
وذلك اىل ال�صيدة/اورميال �صري�صتا - اجلن�صية نيبال ويرغب يف البيع والتنازل عن 50% من 
كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيدة:بلويبافات�ض �صوكبا�صيت - اجلن�صية تايالند 
يف الرخ�صة امل�صماه )مطعم ووهان( تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم:545472 
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية - تعديالت اخرى:تغير ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة 
فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 2- تغير اال�صم التجاري من مطعم ووهان اىل مطعم 
ووهان ذ.م.م  . وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق    2013
على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�صر

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/جمعه خليفة �صامل معراج - اجلن�صية االمارات العربية 
املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/اخرت 
تاأ�ص�صت  )بقالة جمعه خليفة(  امل�صماه  الرخ�صة  باك�صتان يف  - اجلن�صية  ا�صل خان  قا�صم 
بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم:773183 ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية 
بال�صارقة - تعديالت اخرى:ا�صافة وكيل خدمات 2- تغير ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة 
اىل  خليفة(  جمعه  )بقالة  من  التجاري  اال�صم  تغير   -3 خدمات(  )وكيل  اىل  فردية( 
)بقالة اخرت قا�صم(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف 
يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0081349
اخطار عديل بالوفاء بقيمة �سيكات

 784198357264716 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  باك�ستاين  اقبال-  حممد  اقبال  املخطر/اجمد 
العنوان: ال�سارقة هاتف رقم 0507406276

املخطر اليهم:كيه بي كيه خلدمات احلرا�سة العامة- مرخ�سة من حكومة دبي- دبي ل�قت�ساد وال�سياحة برقم 
1044729 وميثلها مالك الرخ�سة م�سعل ح�سن خان ح�سن خان- باك�ستاين اجلن�سية. العنوان: دبي- �سيح �سعيب 

0503987885 رقم  هاتف   10 رقم  مكتب   -0291 ال�سناعية  دبي  مدينة  ملك   2
مو�سوع الخطار: اخطار عديل بالوفاء بقيمة �سيكات 

حيث ان املخطر اليها حررت عدد 2 �سيكات ل�سالح املخطر وبياناتهم كالتايل:
)بنك  على  م�سحوب  لغري(  فقط  درهم  األف  ع�سر  )خم�سة  درهم   15.000 بقيمة   000001 رقم  �سيك   -1

المارات دبي الوطني( م�ستحق الدفع بتاريخ 2022/06/30.
)بنك  على  م�سحوب  لغري(  فقط  درهم  األف  ع�سر  )خم�سة  درهم   15.000 بقيمة   000002 رقم  �سيك   -2

المارات دبي الوطني( م�ستحق الدفع بتاريخ 2022/07/15.
ال�سيكات املحررة ل�سالح املخطر وال�سيكات بتاريخ متجاوز للفرتة القانونية وعليه مل يتم �سرف ال�سيكات، وحيث ان 
املخطر اليه يرف�ش �سداد قيمة ال�سيكات على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية وحيث انه مت تقدمي ال�سيكات 
على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية وحيث انه مت تقدمي ال�سيكات اىل البنك امل�سحوب عليه ومت ارجاعها 
ب�سبب ان احل�ساب مغلق. لذلك: فان املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيكات يف مدة اق�ساها خم�سة 

ايام من تاريخ ا�ست�م الخطار وال �سوف ي�سطر اآ�سفا لتخاذ الجراءات القانونية �سدكم.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0083747
اخطار عديل بالوفاء

رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  اماراتي  الكمايل-  احمد  حممد  يحيى  املخطر/احمد 
0505000025 رقم  هاتف  ال�سارقة  العنوان:   784197040303915

املخطر اليه:يا�سر رم�سان احلزوم- �سوري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 7841990617164868 
العنوان: دبي- �سارع الرقة- فندق لوت�ش جراند هاتف رقم: 0544755409- 0544561730

مو�سوع الخطار: املطالبة مببلغ قدره )5.100( درهم 
2020/07/08 مببلغ  امانه بتاريخ  اي�سال  للمخطر  اليه قد حرر  ان املخطر  الوقائع: حيث 
5.100 درهم )خم�سة الف ومائة درهم فقط لغري( على ان يقوم باإعادة املبلغ عند  وقدره 
الطلب )مرفق �سورة من و�سل امانة( حيث ان املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة اي�سال امانه 
عند الطلب ومتاطل يف �سداد املبلغ املذكور دون مربر قانوين. وعليه يطلب املخطر من املخطر 
5.100 درهم )خم�سة الف ومائة درهم  امانة مبلغ وقدره  اليه اللتزام بدفع قيمة اي�سال 
الجراءات  اتخاذ  �سيتم  وال  الخطار  تاريخ  من  ايام  خم�سة  اق�ساها  فرتة  يف  لغري(  فقط 
القانونية ل�ست�م املبلغ. وعليه يلتم�ش املخطر من �سعادة الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�سميًا.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0070679
اخطار عديل بالوفاء

حممد  زهره  ال�سيدة/  عن  وكيل  ب�سفتي  اجلن�سية  اماراتي  الرحماين-  يو�سف  احمد  املخطر/حممد 
ابراهيم- اماراتية اجلن�سية مبوجب وكالة م�سدقة من الكاتب العدل برقم 2022/1/122964 العنوان: 

دبي- املزهر هاتف 0506251595
املخطر اليه:ركن الذيد لتجارة خردة الملنيوم والنحا�ش- وميثله ال�سيد/ حممد ار�ساد اهلل ديتا- باك�ستاين اجلن�سية 

العنوان: ال�سارقة �سناعية 10- خلف �سارع الرابع ال�سناعي- هاتف رقم: 0566494612- 0505672623
مو�سوع الخطار: دفع قيمة �سيك 

الوقائع: حيث ان املخطر اليه حرر �سيك رقم )000009( ل�سالح املخطر بقيمة )1500( درهم ال�سيك 
م�سحوب على )بنك دبي ال�س�مي( ي�ستحق تاريخ 2022/01/13 احل�ساب مغلق.

وحيث ان املخطر اليه يرف�ش �سداد على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية
- وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك وال �سوف ي�سطر ا�سفًا لتخاذ 

الجراءات القانونية �سده وا�سعرك ب�سداد املبلغ يف مدة اق�ساها 5 ايام.
وعليه يلتم�ش املخطر من �سعادة الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�سميًا.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13641 بتاريخ 2022/9/8 
MOJAU_2022- 0087261 رقم املعاملة

تنازل/وبيع 
التنازل  ال�صيد:ها�صم خان �صابر خان - هندي اجلن�صية يرغب يف  بان  ليكن معلوما للجميع 
�صوريا  ورناكوال  بيت�ض  ال�صيد/كري�صان  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�صته  كامل  عن  والبيع 
االزرق  املحيط  )�صالون  امل�صماه  املهنية  الرخ�صة  يف  وذلك  اجلن�صية  �صريالنكي   - فرناندو 
للرجال( املرخ�صة برقم 793590 ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بحكومة ال�صارقة 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  
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�صمو  مع توجيهات  ان�صجاماً  الوطني  امل�صروع  وياأتي هذا 
ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
التي  الب�صرية  واملييييوارد  التعليم  جمل�ض  رئي�ض  اليييدويل، 
الثقافية  والقيم  الوطنية  الهوية  تعزيز  اإىل  فيها  دعييا 
معارف  اإثييراء  اأهمية  فيها  واأكييد  التعليمية،  املوؤ�ص�صات  يف 
الييطييلييبيية مبيييا يييحييفييل بيييه الييتيياريييخ الييوطيينييي مييين اإجنيييييازات 
الطلبة،  تييري معرفة  اأن  وجتييارب وق�ص�ض جنيياح ميكن 
واملهارات واحلكمة  االإيجابية  والقيم  بالدرو�ض  وتزودهم 
يف اتخاذ القرارات ليكونوا قادة للم�صتقبل وعنا�صر فعالة 
يف املجتمع االإماراتي. وقد اأكد �صموه اأهمية اال�صتفادة من 
جتارب وخربات ال�صخ�صيات الوطنية البارزة التي لديها 
والثقافة  بالهوية  ومعرفة  االإمييييارات  دوليية  بتاريخ  وعييي 
واإبراز  االإيجابية،  والقيم  والتقاليد  والعادات  االإماراتية 
بالهوية  ويتم�صك  الييراييية  يحمل  جيل  اإعيييداد  يف  دورهيييم 
امل�صروع قال  الوطن.وعن هذا  وي�صارك يف ر�صم م�صتقبل 
�صعادة عبد اهلل ماجد اآل علي املدير العام: يعّد االأر�صيف 
واملكتبة الوطنية من اأوائل اجلهات التي تطرح مثل هذه 
الربامج  اأثييير  قيييييا�ييض  ت�صتهدف  الييتييي  العلمية  امليينييظييوميية 
والثقافية  الوطنية  الهوية  تعزيز  يف  واأثييرهييا  التعليمية 
االإماراتية والقيم االإيجابية لدى الطلبة وفق توجيهات 

قيادتنا الر�صيدة التي ت�صعها �صمن اأولوياتها.
واأكد �صعادته اأن االأر�صيف واملكتبة الوطنية جدير بالدور 
الأنه  وذلييك  لالأجيال،  الوطنية  التن�صئة  يف  يييوؤديييه  الييذي 
باالإجنازات  احلييافييل  وللتاريخ  الييوطيين  لييذاكييرة  احلا�صن 
والبطوالت وق�ص�ض النجاح التي تر�صخ القيم االإيجابية 
يف نفو�ض االأجيال، وتوؤهلهم لكي يكونوا قادة للم�صتقبل 
يحافظوا على مكت�صبات الوطن ومقدراته، ويطلع الطلبة 
على جتارب قادة الوطن وال�صخ�صيات الوطنية وخرباتهم 
لقادته  واليييوالء  الوطن  وحييب  املييعييارف  لديهم  تعزز  التي 

العظام. 
واملكتبة  االأر�صيف  اأهمية تطبيق  يزيد يف  ما  اإن  واأ�صاف: 
الوطنية لعمليات القيا�ض وفق هذه املنظومة، اأنها تن�صجم 
التي  الر�صيدة  قيادتنا  تييوجييهييات  مييع  امل�صتقبلي  ببعدها 
ثقافتهم  تنمية  جمييال  يف  الوطن  �صباب  دور  على  راهنت 
الييوطيينييييية، ومييهيياراتييهييم واالرتيييقييياء بييقييدراتييهييم، ميين اأجل 
االأر�صيف  اأن  على  وتاأكيداً  امل�صتقبل،  قيادة  من  متكينهم 
واملنهجيات  الييطييرق  م�صرته  يف  يتبع  الوطنية  واملكتبة 
تعتمد  التي  الناجحة  النتائج  بتحقيق  الكفيلة  العلمية 

على خطط مدرو�صة.
واأ�صار اإىل اأن االأر�صيف واملكتبة الوطنية قد و�صل بر�صالته 
اإىل  التي ت�صتهدف تعزيز روح االنتماء والهوية الوطنية 
براجمه  من  م�صتفيد  املليون  ون�صف  مليونني  من  اأكيير 
�صنني،  ثييمييان  غيي�ييصييون  يف  الييهييادفيية  الييوطيينييييية  التعليمية 

املثمرة  وال�صراكات  املنظمة  اجلهود  هييذه  اأن  اإىل  م�صراً 
الكبر يف حمل  الطلبة ولدورهم  الأبنائنا  تقديرنا  توؤكد 

امل�صوؤولية واالأمانة الوطنية.
واأكد د. �صاون ديلي، مدير عام مدار�ض االإمارات الوطنية، 
على اأن م�صاريع الهوية الوطنية التي يتم تنظيمها �صنوياً 
ال�صف  لطلبة  الوطنية  واملكتبة  االأر�صيف  مع  بالتعاون 
الوطنية  االإمييييارات  مييدار�ييض  روؤيييية  والييتييي ترتجم  التا�صع 
معاير  اأعلى  وتطبيق  ولتحقيق  للم�صتقبل  قييادة  الإعييداد 
موؤهلة  م�صتقبلية  قيييييادات  اإعييييداد  ميين  للتمكن  اجلييييودة 
ت�صتطيع حتمل امل�صوؤولية وحتقيق روؤية حكومتنا الر�صيدة 

يف اخلم�صني القادمة. 
على  التا�صع  ال�صف  طلبة  مل�صاعدة  امل�صاريع  هذه  وتهدف 
التعليم  مفهوم  نييطيياق  ات�صاع  خييالل  ميين  املتكامل  النمو 
من  االأكييادميييييية  للمعرفة  اكت�صاب  جمييرد  ميين  اأكييير  اإىل 
البحثية،  املهارات  تنمية  على  بالرتكيز  املدر�صي،  الكتاب 
الييييذات،  اإدارة  ومييييهييييارات  واالجييتييميياعييييية،  والييتييوا�ييصييلييييية، 
اآلية  واأنواعها.وعن  م�صتوياتها  بكافة  التفكر  ومهارات 
عمل منظومة قيا�ض اأثر الربامج التعليمية التي يقدمها 
مدير  املرزوقي  فرحان  قال  الوطنية،  واملكتبة  االأر�صيف 
اإدارة التوا�صل املوؤ�ص�صي واملجتمعي: اإننا نتطلع من خالل 
التعليمية،  الربامج  ديناميكية  قيا�ض  اإىل  املنظومة  هذه 
زمنية هي مدة  فييرتة  مييرور  بعد  منها  اال�صتفادة  ومييدى 
القيا�ض، و�صت�صهم النتائج يف مراجعة الربامج اأو تعميمها 
اإنه �صيتم تطبيق عملية القيا�ض على  م�صتقباًل.واأ�صاف: 
ووفق منهجية علمية حمددة  الطلبة،  عينة حمددة من 
من  الوطنية  واملكتبة  االأر�ييصيييييف  يقدمه  مييا  اأثييير  ملعرفة 
برامج وطنية تعليمية متنوعة ت�صتمل: املحا�صرات وور�ض 

القرائية،  والور�ض  الرتبوية  واالألعاب  التفاعلية،  العمل 
تفتح  التي  واالفييرتا�ييصييييية  احل�صورية  الييزيييارات  وبييرامييج 
للطلبة فر�صة زيارة مكتبة االإمارات يف االأر�صيف واملكتبة 
ال�صيخ  وقاعة  �صلطان،  بن  زايييد  ال�صيخ  وقاعة  الوطنية، 

حممد بن زايد للواقع االفرتا�صي... وغرها
وعن منظومة القيا�ض هذه قال: يطبق االأر�صيف واملكتبة 
الوطنية هذه املنظومة املبتكرة يف القيا�ض نظراً الهتمامه 

بجمهور امل�صتفيدين، 
ا�صتقبالهم  اأهمية يف ك�صف مدى  املنظومة من  وملا لهذه 
وا�ييصييتيييييعييابييهييم لييربامييج تييعييزيييز الييهييوييية الييوطيينييييية، والتي 
للفرد  ال�صليمة  الوطنية  التن�صئة  يف  فعال  ب�صكل  ت�صهم 
والذي  املجتمع،  بيينيياء  يف  االأ�ييصييا�ييصييييية  اللبنة  يعترب  اليييذي 
والتطوير  البناء  م�صرة  متابعة  يف  م�صوؤولياته  يتحمل 

امل�صتقبلية.
وهي  اآنية،  احلالية  القيا�ض  اأدوات  اإن  املييرزوقييي:  واأو�صح 
تقي�ض مدى فهم املتلقي ملقرر الربنامج التعليمي املقدم، 
اأعمق لهذه الربامج  فيما تقي�ض املنظومة اجلديدة فهم 
التي من املتوقع اأن توؤثر على �صلوك املتلقي وقيمه ودوره 
يف جمتمعه ودعم توجهات الدولة؛ وتطبيق هذه املنظومة 
التح�صني  فر�ض  من  العديد  على  ال�صوء  بت�صليط  كفيل 
الوطنية، وهو يعمل من  االأر�صيف واملكتبة  اأداء  املهمة يف 
اأجل اإتاحة ذاكرة الوطن لالأجيال، ومن اأجل �صمان نقل 
تاريخ وتراث االآباء واالأجداد الذي نفخر به اإىل االأبناء؛ 
م�صراً اإىل اأن االأر�صيف واملكتبة الوطني يعتمد يف تطبيق 
هذه املنظومة على خرباء وخمت�صني يثق بهم يف تنفيذ 
رئي�ض  اأمينة اجلابري  االأ�صتاذة  الوطنية.واأكدت  براجمه 
ق�صم املناهج الوطنية: اأن م�صاريع الهوية الوطنية لل�صف 
التا�صع اأ�صبحت جزءاً ال يتجزاأ من املنهج االإثرائي ملنهج 
اإدراجها  ومت  االجتماعية،  والدرا�صات  الوطنية  الرتبية 
ال�صنوات  لييربنييامييج  املييجييتييمييعييييية  امليي�ييصيياريييع  مييظييليية  حتيييت 
املتو�صطة التابع للبكالوريا الدولية، مما �صاهم يف ابتكار 
االأ�صيل  والييتييقييييييييم  للتعليم  جيييدييييدة  طييريييقيية  وتييطييبيييييق 
املرتبط بالواقع والذي يجمع بني التعليم والتقييم املبني 
على االأداء، واالآخر املبني على امل�صاريع، وكذلك املبني على 

الظواهر الطبيعية. 
اإحداث  اإىل  امل�صاريع  هييذه  خييالل  من  “ن�صعى  واأ�ييصييافييت: 
وخدمة  التطوعي  للعمل  الطلبة  توجه  يف  نوعّية  نقلة 
التطوعي  العمل  باأهمية  الييوعييي  بن�صر  وذليييك  املجتمع، 
الوطني، ومن خالل  الييوالء  اأ�صا�صي من مكونات  كمكون 
التعليمية  الطلبة  وقييييدرات  كييفيياءات  تطوير  يف  االبييتييكييار 

بجانبيها املعريف واالأدائي؛ فكان �صعار امل�صاريع هذا العام 
هو: “ مبادئنا االأ�صيلة،

اختيارات  حمييياور  وركييزنييا  اخلم�صني”.  يف  جناحنا  �صر   
الع�صرة  بيييامليييبيييادئ  املييرتييبييطيية  املييو�ييصييوعييات  الييطييلييبيية عييلييى 
-رحمه  زايييد  بن  خليفة  ال�صيخ  اأطلقها  والتي  للخم�صني 
اهلل- وذلك �صعيا منا لغر�ض هذه املبادئ االأ�صيلة وتعليمها 

الأبنائنا الطلبة. 
وقد اأبدع الطلبة يف تناول الق�صايا واملو�صوعات املرتبطة؛ 
تطوعياً،  م�صروعاً  وثييالثييني  واأربييعيية  مئة  اإنييتيياج  مت  حيث 
مب�صاركة ثمامنائة وثالثة ع�صر طالباً وطالبة من جميع 

اأفرعنا«.
الربامج  م�صت�صار  العلي  ح�صنية  الدكتورة  وا�صتعر�صت 
الوطنية  واملكتبة  االأر�صيف  يوؤديه  الذي  الدور  التعليمية 

على �صعيد دعم العملية التعليمية، 
وما حققه على هذا ال�صعيد، متفائلة بنتيجة هذا امل�صروع 
الذي �صيحفز الطلبة واملدار�ض على مزيد من االإقبال على 
واالنتماء،  الوالء  تعزز  التي  الوطنية  التعليمية  الربامج 
ويف  الوطنية،  واملييبييادئ  والقيم  الوطنية  الهوية  وتر�صخ 
الوقت نف�صه تعّد مكماًل ملادتي التاريخ والرتبية الوطنية 

اللتني يتلقاهما الطلبة على مقاعد الدرا�صة.
الوطنية  واملكتبة  االأر�صيف  يف  التعليم  م�صت�صارة  وقدمت 
�صرحاً مف�صاًل عن منظومة قيا�ض اأثر الربامج التعليمية 
على الطلبة، واالأ�ص�ض العلمية التي تعتمد عليها، واالآلية 
التي تعمل هذه املنظومة وفقها، وما �صتوؤول به نتيجة هذا 
الثقافة  دعم  يف  الوطنية  واملكتبة  االأر�صيف  على  امل�صروع 
الوطنية لدى الطلبة، م�صرة اإىل اأن ذلك ي�صب يف بناء 
االإماراتي،  للمجتمع  املعريف  واالقت�صاد  امل�صتقبل،  قييادة 

وهذا بحد ذاته هدف �صام يتطلع اإليه اجلميع.
وجتدر االإ�صارة اإىل اأن هذا امل�صروع الذي يطلقه االأر�صيف 
واملكتبة الوطنية بالتعاون مع مدار�ض االإمارات الوطنية 
التا�صع يف  ال�صف  العينة من طلبة  باختيار  �صيبداأ قريباً 
مدار�ض االإمارات الوطنية يف الدولة، وتطبيق االختبارات 
للتعرف على جوانب حمددة لدى اأفراد العينة؛ كاجلوانب 
ومن  الوطنية،  واملعارف  الرتبوية،  واجلوانب  ال�صلوكية، 
اإىل مييعييارف الطلبة  تيي�ييصييل االخيييتيييبيييارات  هيييذه اجليييوانيييب 
والواجبات  امليي�ييصييوؤوليييييات  معرفة  ويف  الييتيياريييخ،  جمييال  يف 
ال�صاحلة، و�صلوكيات الطلبة،  املواطنة  الوطنية، ومبادئ 
“ال�صنع”،  بعادات  اإملامهم  خالل  من  وقيمهم  والتزامهم 
واملمار�صات  الييطييرق  ُتييظييهيير  بييياأن  كفيلة  اليينييتييائييج  اأن  كييمييا 
الوطنية  واملكتبة  االأر�ييصيييييف  على  ينبغي  الييتييي  واالآليييييات 

اتباعها يف نقل املعارف اإليهم لتحقيق اأف�صل املخرجات.
الربنامج  الذي حققه  االأثر  القيا�ض  هذا وتر�صد عملية 
على �صعيد التن�صئة الوطنية للطلبة، والراء املعريف الذي 
االأر�صيف  ويقي�ض  الربامج،  العينة من هذه  اأفييراد  حققه 
الربامج  ر�صائل  و�صول  اإمكانية  مييدى  الوطنية  واملكتبة 
امل�صروع  هييذا  نتائج  على  وبيينيياء  للم�صاركني،  التعليمية 
الربامج  مراجعة  على  الوطنية  واملكتبة  االأر�صيف  يعمل 
التعليمية وتعديلها لتوائم احتياجات امل�صتفيدين، ويدعم 
امل�صروع بالربامج املبتكرة التي تعزز الهوية الوطنية لدى 

امل�صاركني بناء على توجيهات القيادة الر�صيدة.   
الربامج  اأثر  معرفة  امل�صروع  من  الثاين  االختبار  ويوفر 
التي  املثالية  بال�صلوكيات  الطلبة  التزام  على  التعليمية 
جتاه  م�صوؤولياته  اأداء  على  حري�صاً  الطالب  فيها  يكون 

وطنه على اأكمل وجه؛ 
حيث �صيتم النظر على م�صتوى االإدراك التاريخي للطلبة 
التعلم  تفاعلهم مع  اإىل  النظر  �صيتم  الربنامج، كما  بعد 
اإىل م�صتوى حت�صيلهم  النظر  الذات من خالل  وتطوير 
الفعاليات  على  اإقبالهم  ومييدى  غيابهم،  وقلة  الدرا�صي، 
الوطنية، والعمل التطوعي.وعلى �صعيد اآخر من املتوقع 
لعملية القيا�ض اأن ت�صفر عن مراجعة املخرجات، واأ�صاليب 
تقدمي الربامج التعليمية، وجت�صيد املخرجات على اأر�ض 
الواقع، واالإ�صهام يف بناء جيل متمكن يعي هويته الوطنية، 

وي�صتطيع اأن يعك�ض املبادئ الوطنية يف جميع اأفعاله. 
امل�صروع  هييذا  من  الوطنية  واملكتبة  االأر�صيف  وي�صتهدف 
اأحيييييدث اليييطيييرق الييعييلييمييييية يف عمليات  -اليييييذي يييتييبييع فيييييه 
خربات  تنمية  يف  الريادة  التعليمية-  براجمه  اأثيير  قيا�ض 
طريق  على  التح�صني  فر�ض  ومعرفة  االأجيال،  ومهارات 
اإثراء ثقافتهم الوطنية وتنمية قدراتهم العلمية ليكونوا 
جديرين بحمل م�صوؤولياتهم الوطنية على طريق حتقيق 

اأهداف الدولة يف اخلم�صني عاماً القادمة.

بالتعاون مع مدار�ش الإمارات الوطنية، وباختيار طلبة ال�سف التا�سع

الأر�صيف واملكتبة الوطنية يطلق م�صروعه الوطني »قيا�س اأثر براجمه التعليمية على الأجيال«

•• ال�شارقة : الفجر 

اختتم ملتقى ال�صارقة لل�صرد  دورته الثامنة ع�صر التي ا�صت�صافتها جمهورية 
الرواية  يف  ال�صردي  “املتخيل  عنوان  حتت  يومني،  مييدى  على  العربية  م�صر 
من  مبدعاً   60 من  اأكيير  م�صاركة  االأعمال  �صهدت  حيث  املعا�صرة”،  العربية 

ني واأكادمييني ونّقاد م�صريني. روائيني وقا�صّ
وياأتي امللتقى حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن القا�صمي 
ع�صو املجل�ض االأعلى حاكم ال�صارقة، ويركز على املجال النقدي يف ال�صرد بكل 
اأنواعه االإبداعية، وذلك يف املجل�ض االأعلى للثقافة يف القاهرة بح�صور �صعادة 
عبد اهلل العوي�ض رئي�ض دائرة الثقافة يف ال�صارقة، ود. ه�صام عزمي االأمني العام 
للمجل�ض االأعلى للثقافة، واال�صتاذ حممد اإبراهيم الق�صر مدير اإدارة ال�صوؤون 

الثقافية يف دائرة الثقافة، وعدد كبر من املهتمني يف املجال ال�صردي.
البناء  “حتوالت  الثالث بعنوان   ال�صارقة لل�صرد املحور  اأيام ملتقى  �صهد ثاين 
و�صارك فيه كال من: د. ح�صني حمودة، ود. جمال عبد  يف الرواية املعا�صرة”، 

النا�صر، ود. حممد  هندي، يف جل�صة تراأ�صها االإعالمي خليل اجليزاوي.
عنوان  املعا�صرة”  الرواية  البناء يف  “حتوالت  اأن  اإىل  د. ح�صني حمودة  واأ�صار 
اأن  التي ميكن  وامل�صاحات  حييدود جماله،  تخ�ض  كثرة  اأبعاد  اإىل  ي�صر  رحييب، 
تتحرك فيها مفرداته )التحوالت ي البناء ي الرواية ي املعا�صرة(، وما يت�صل بهذه 

املفردات من ظواهر ومتثيالت وق�صايا وت�صاوؤالت متنوعة.
اأكد  د. جمال عبد النا�صر يف  قراءة تطبيقية  بروايتي “امل�ّصاءة” ل�صمر  كما 
رواية  ببناء  ا�صتطاعت،  “يزبك  اإن  بوكليب،  جلمعة  لندنية”  و”نهارات  يزبك 
“امل�صاءة” على ذلك النحو ال�صردي، ملجموعة ال تكتمل من احلكايات، تتنا�صل 
ال�صرد )البناء( وخلفيته )الواقع( يتبادالن  اأن جتعل  املتوا�صل،  امل�صي  يف رحم 
دوريهما، يف �صبق فني حتويل، ال �صّيما ال�صرد الذي �صار و�صيلة وغاية يف نف�ض 
�ييصيياردة ال تتوقف  قييراء مفرت�صني، عرب  الييوقييت، راحييت تخاطب من خاللهما 
عن امل�صي، حتى انها مت�صي بخيالها، يف رحلة �صرد قوامها التخييل االإبداعي، 

روائي  قالب  يف  ت�صورها  التي  العبثية  امل�صاهد  فتذوب  الت�صجيلي،  الييواقييع  ال 
الرواية  ال�صردية يف  الروؤية  د. حممد هندي حتوالت  ورقة  تخييلي«.وتناولت 
�صبكة  اأتاحته  ما  بف�صل  متّكنت  امليييراأة  اأن  اإىل  م�صرا  االفرتا�صّية،  الن�صائّية 
املعاي�صة  اإىل  الفردّية،  دائرة  االإنرتنت من ف�صاءات تفاعلية؛ من اخلروج من 
التفاعلي تطمح )كما  اجلماعية عرب االنفتاح على االآخيير، وهي بهذا االنفتاح 
تبنّي اأن�صطتها الثقافية يف هذه الف�صاءات( اإىل تْرك ب�صمة اأنثوية ذات �صبغة 
حيي�ييصييارّييية تييهييدُف اإىل ر�ييصييد الييتييحييّول الييتيياريييخييي اليييذي تيي�ييصييهييُدُه الب�صرّيُة عرب 
اأطوارها املتعاقبة، مو�صحاً اأن يف ذلك تاأكيد منها على اأّن لها �صوًتا ال يقلُّ �صاأًنا 
يف ح�صوره عن اأ�صوات الرجال الذين ا�صتبكوا مع الواقع اإنتاًجا وتلقيًّا، ويف هذا 
ا اإ�صارة منها موّجهة اإىل االآخر ُتفيد مبرونة عقلها، وقدرته على التكيُّف  اأي�صً

واالن�صجام مع امل�صتجّدات التي تعا�صُرها.
د.  فيه  و�صارك  والرتاث”،  ال�صردي  “املتخيل  عنوان  حتت  الرابع  املحور  جاء 
اإبراهيم �صند، ود. اأماين اجلندي، و�صيد الوكيل، وتراأ�ض اجلل�صة حممد عطية 
وت ناولت ورقة د. اجلندي توظيف املتخيل ال�صردي الرتاثي يف رواية الزيني 
ال�صيد وكيل مو�صوع  د.  وتناولت ورقة  الغيطاين، كما  للروائي  جمال  بركات 
توظيف الرتاث يف ال�صرد املعا�صر )األف ليلة وليلة منوذجا(، وتناولت ورقة د. 
اإبراهيم �صند اللغة الرتاثية وال�صرد الروائي املعا�صر.. رواية )بهجة احل�صور( 
منوذًجا، وطرحت هذه الورقة البحثية اإ�صكالية: مدى توافر اللغة الرتاثية يف 
ال�صرد الروائي املعا�صر، وحاولت الك�صف عن مدى تاأثر الكاتب حممد عطية 
الرتاث  توظيفه  ومظاهر  احليي�ييصييور(،  )بهجة  روايييتييه  يف  الرتاثية  باملعطيات 

وبيان اأثر اخلطاب ال�صويف يف لغة تعبره ال�صردي. “بكافة اأ�صكاله واأنواعه”، 
واختتمت اأعمال امللتقى مع جل�صة �صهادات تراأ�صتها منى ال�صيمي، و�صارك فيها: 
القا�صم، وميين ثم قراأ  اأبييو  الييديييب، وعمر  واآميييال  دروييي�ييض،  �صامل، وعبر  �صعيد 
ال�صهادات عن  وك�صفت  االإبداعية،  االأربعة خمت�صرات حول جتاربهم  املبدعون 
�صغف البدايات يف الكتابة وما تبعها من تطلعات للم�صي قدماً يف م�صروع اأدبي 

اإبداعي عرف النور بعد جهد كبر.  

ني  »ملتقى ال�صرد« يختتم دورته الثامنة ع�صر  مب�صاركة 60 مبدعا من روائيني وقا�صّ

•• ابوظبي-الفجر:

اأطلق الأر�سيف واملكتبة الوطنية بالتعاون مع جمموعة مدار�ش الإمارات 
التي  التعليمية  الوطنية  الربامج  اأثر  لقيا�ش  رياديًا  م�سروعًا  الوطنية 
تطبيقها  يتم  فريدة  منظومة  امل�سروع  ه��ذا  وميثل  ل�أجيال،  يقدمها 
الطلبة  لدى  واملعريف  وال�سلوكي  الرتبوي  البعد  قيا�ش  بهدف  مرة  لأول 
تلقيها. من  �سنن  ث�ث  وبعد  واأثناءها  التعليمية،  الربامج  تلقي  قبل 

كبرية  �سريحة  على  املنظومة  هذه  الوطنية  واملكتبة  الأر�سيف  ويطبق 
يف  الكبري  اأثرها  من  التاأكد  بهدف  الوطنية؛  الإمارات  مدار�ش  طلبة  من 
ال�ساحلة  كاملواطنة  الوطنية  والقيم  الوطنية  الهوية  وتعزيز  تر�سيخ 
والقيم املجتمعية الأ�سيلة امل�ستمدة من ما�سي الإمارات العربية املتحدة 

ومنطقة اخلليج.
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م�سل�س�ت مبيزانيات �سخمة

�صيف 2022… اأغلى املوا�صم 
يف تاريخ الأعمال التلفزيونية

بيت التنن
على  التنني"  "بيت  م�صل�صل  لييعيير�ييض  اإىل  �ييصييبييقييه 
من  عام  مئتي  قبل  اأحداثه  جتري  الذي   ،HBO
زمن م�صل�صل "�صراع العرو�ض" ويروي ق�صة �صاللة 
تارغاريني الدامية وتنانينها ال�صبعة ع�صر. وتنطلق 
الفانتازيا  بني  يجمع  التنني" الييذي  "بيت  اأحيييداث 
تارغاريني،  �صاللة  �صطوة  اأوج  ال�صيا�صية يف  والُعقد 

�صيطرتها  عييلييى  خ�صو�صاً  حكمها  يف  تعتمد  الييتييي 
على  �صراعات  جييراء  �صعفاً  وتعاين  التنانني،  على 
"بيت  ميزانية  اأّن  فرايتي  موقع  وذكيير  اخلييالفيية. 
التنني" بلغت نحو 20 مليون دوالر لكّل حلقة، اأي 
ما ي�صل اإىل 200 مليون دوالر للحلقات الع�صر من 

املو�صم االأول.
من  الكثر  تلتهم  التي  الفانتازيا  عييامل  يف  ونبقى 

اإْذ ُعر�ض  املييرة يف من�صة نتفليك�ض،  املييال، لكن هذه 
الذي  �ييصييانييدمييان،   ذا  م�صل�صل  اآب  اأغيي�ييصييطيي�ييض-  يف 
يييدور حييول مورفيو�ض، �صيد االأحيييالم، وهييو يحاول 
اإعادة بناء مملكته بعد حتّرره من �صجنه. وبح�صب 
امل�صل�صل  من  حلقة  كل  كلفت  فقد  ديييدالييين،  موقع 
ما  اأي  حلقة،  لكل  دوالر  مليون   15 "نتفليك�ض" 
جمموعه 165 مليون دوالر مقابل 11 حلقة من 

املو�صم االأول.
اأيييار، عاد  وعلى ذات املن�صة، ومع بداية �صهر مايو- 
امل�صل�صل اخليايل "�صرتينجر ثينغز" يف مو�صم رابع، 
مع حلقات اأطول وجرعة اأكرب من "الرعب". و�صاهد 
اخليالية يف  هاوكينز  بلدة  تييدور يف  ق�صة  اجلمهور 
وح�صاً  االأ�ييصييدقيياء  يييواجييه  حيث  الثمانينيات،  فييرتة 
غام�صاً يتغذى على ذنوب �صحاياه. ووفقاً ل�صحيفة 
الرابع  املو�صم  بلغت ميزانية  وول �صرتيت جورنال، 
جمموعه  ما  اأي  حلقة،  كّل  عن  دوالر  مليون   30
للمو�صم.  الت�صع  احللقات  عن  دوالر  مليون   270

هذا  اإىل  امل�سل�س�ت  ميزانيات  اترفعت  مل��اذا 
احلد؟ 

يقول املدير التنفيذي واملنتج التلفزيوين املخ�صرم، 
امليزانية  "كانت  فييرايييتييي:  ملييوقييع  ليتلفيلد،  وارن 

غر  رقيييمييياً  لييلييحييلييقيية  دوالر  ميييالييييني   10 الييبييالييغيية 
عييادي، كان هذا الرقم ميثل الكثر من املييال، لكّنه 
اأحد  ميين  ميي�ييصييدر  عيين  املييوقييع  عادي".وينقل  االآن 
يف  الهائل  النمو  هييذا  اأّن  التنفيذية  اال�صتوديوهات 
ي�صمى  ملييا  ملحوظة  ثانوية  "نتيجة  هييو  امليزانيات 
يهاجر  اإذ  للتلفزيون،  اجلييديييد  الييذهييبييي  بالع�صر 
اليينييجييوم و�ييصييّنيياع االأفييييالم ميين الييدرجيية االأوىل اإىل 
زيادة  اإىل  تهدف  التي  واملن�صات  ال�صغرة  ال�صا�صة 
الدرجة  من  اأعمال  تقدمي  خييالل  من  اال�صرتاكات 
املنتجة  وتيييقيييول  جوائز".  عييلييى  وحييييائييييزة  االأوىل 
التنفيذية مل�صل�صل "ت�صرنوبيل"، جني فيذر�صتون: 
ت�صاهي  جيييودة  امليي�ييصييليي�ييصييالت(  )مييين  االآن  "نتوقع 

االأفالم.. كّل �صيء �صار اأ�صخم يف الوقت احلايل".
االإنتاج،  اأييييام  تو�صع  مييع  اأي�صاً  التكاليف  وتت�صخم 
اال�صتوديوهات،  وازدحييام  ال�صريبة،  عن�صر  وتدّخل 
وميزانية املوؤثرات، باالإ�صافة اإىل العثور على مواقع 
جداول  بيينيياء  اإىل  امليينييتييجييون  ي�صطر  وقيييد  مييثييالييييية، 
ما  الييذييين غالباً  اليينييجييوم،  وفييقيياً جليييداول  الت�صوير 
وما  اأخيييرى،  واأفيييالم  مب�صل�صالت  ملتزمني  يكونون 
يعني ذلك من تكاليف اإ�صافية عن كّل زيادة يف وقت 
فقط  اجلمهور  لي�ض  املطاف،  نهاية  ويف  الت�صوير. 
من ي�صتفيد من هذه الطفرة يف امل�صل�صالت الغالية. 

�صناعة  اإّن   A + E اأ�ييصييتييوديييوهييات  رئييييي�ييض  يييقييول 
املتنامية  الييفييقيياعيية  هيييذه  ميين  ت�صتفيد  امل�صل�صالت 
ونا�صئة  جييديييدة  مييواهييب  جمييمييوعيية  خيييالل  "من 

�صناعة  يف  والفنيني  اخليييربة  ذوي  احلييرفيييييني  ميين 
اللعبة  م�صتوى  نرفع  نحن  التلفزيوين.  الت�صوير 

بالن�صبة للجميع".

الدكتورة  دور  لعبت  التي  �صيدو  ليا  النجمة  ردت 
�صل�صلة  ميين  فيلمني  اأحييييدث  يف  �ييصييوان  مييادلييني 
 No Time و    Specter بوند،  جيم�ض 
to Die، ب�صكل ح�صري علي �صوؤال طرحه 
عليها موقع " Deadline" حول ما اإذا 
كان اجلمهور �صرى والدة ابنة جيم�ض بوند 

يف العمل املقبل من ال�صل�صلة ال�صهرة.
مازحت  اأمت"،  مل  اأنييا  �صيء  كل  "رغم  وقالت 
قائلة "لقد مات جيم�ض، ولي�ض مادلني. اإذن، من 

يدري؟ رمبا �صاأعود ".
مادلني  فييياإن  للحظة،  جييادييين  كنا  " اإذا  وتييابييعييت 
اأنقذهم،  تبتعد مع ابنتها يف النهاية الأن جيم�ض 
بوند  جيم�ض  يج�صد  جديد  فنان  هناك  و�صيكون 
اليييذي ج�صد  كييريييج  دانيييييال  الأن  املقبل  العمل  ميين 
بوند مات يف اآخر م�صهد بالفيلم، ولكن من الذي 

�صيقول اإن مادلني لن تعود؟".
مثل هذا االفرتا�ض من �صاأنه اأن مينح ع�صاق بوند، 
وهييم كثرين يف كييل ركيين ميين اأركيييان الييعييامل، الكثر 

للتفكر فيه.
بييونييد حتى  عييامل  الكثر يف  ليين حتييدث  لكن احلقيقة 
يقرر املنتجني باربرا بروكويل 
ويل�صون  جييييي  ومييياييييكيييل 
املمثلني  اخييتيييييار  ومييدييير 
ميين �ييصييرث عييبيياءة بوند 
ميييين كيييرييييج الييييييذي لعب 
ملييدة خم�صة ع�صر  اليييدور 

عاًما.

واأو�صحت ليا �صيدو "مل اأحتدث اإىل باربرا حول ما اإذا كانت 
اأن  يجب  ال،  اأم  امل�صتقبل  يف  بوند  فيلم  يف  �صتظهر  مادلني 
املرحلة. هذه جمرد  تلك  اإىل  الو�صول  قبل  الكثر  يحدث 

تكهنات �صعيفة بينما نتحدث عن �صيء كبر".
االأول  العاملي  العر�ض  �صيدو  ح�صرت  ال�صدفة،  قبيل  ميين 
 Empire of لفيلم   ال�صينمائي،  تيلورايد  مهرجان  يف 

.  Sam Mendes واإخراج  تاأليف  من   ،Light
كانت املمثلة التي تتخذ من باري�ض مقراً لها، قد ح�صورت 
العر�ض االأول يف اأمريكا ال�صمالية لفيلم املخرجة ال�صهرة 
والذي   One Fine Morning هان�صن-لوف  ميا 

تلعب فيه �صيدو دور البطولة.
 Europa والذي مت عر�صه يف مدينة كان حيث فاز بجائزة
 Sony وح�صلت  اأوروبييييي،  فيلم  الأف�صل   Cinemas
اأمريكا  يف  عر�صه  حقوق  على   Pictures Classics

ال�صمالية واأمريكا الالتينية وال�صرق االأو�صط.
بعد مهرجان تيلورايد، 

قالت �صيدو اإنها �صتعود اإىل باري�ض ال�صتئناف ت�صوير فيلم 
املخرج برتراند بونيلو "الوح�ض"، ا�صتناًدا اإىل رواية هرني 

جيم�ض عام 1903،
 The Beast in the Jungle.  قامت هي وزميلها 
النجم جورج ماكاي بالت�صوير ملدة ع�صرة اأيام قبل اأن تنطلق 
�صي�صتمر  الت�صوير،  ا�صتئناف  عند  روكييي،  جبال  اإىل  �صيدو 

ت�صوير فيلم The Beast اأو الوح�ض الأخر اأكتوبر.
ك�صفت ليا �صيدو اأن ق�صة الفيلم تبنى يف ثالثة اأطر زمنية 
منف�صلة - 1900 و 2014 و 2044. وقالت "األعب نف�ض 
�صخ�صية جابرييل يف كل فرتة"، مو�صحة "اإنها خائفة من 

الوح�ض، اإنها ا�صتعارة" وتابعت "الوح�ض هو احلب".

ليا �صيدو جتيب على �صوؤال.. 
هل تعود حبيبة جيم�س بوند 

ووالدة ابنته يف الفيلم املقبل؟

�سهد وي�سهد �سيف 2022 عر�ش قائمة من اأغلى امل�سل�س�ت يف العامل، وهو ما قد يجعله اأحد اأغلى املوا�سم يف تاريخ 
الأعمال التلفزيونية.

القوة" الذي  ب�"خوامت  الأمر  يتعلق  التاريخ.  م�سل�سل يف  اأغلى  نهايته، نقرتب من م�ساهدة  ال�سيف من  ومع اقرتاب 
�سرفت عليه "اأمازون" ميزانية اإنتاجية ل تقل عن 400 مليون دولر. وا�ستحوذت "اأمازون برامي فيديو" قبل حوايل 
خم�ش �سنوات على حقوق عامل "�سيد اخلوامت" يف مقابل 250 مليون دولر. وُو�سف امل�سروع املمتد على خم�سة موا�سم 
"خوامت القوة" يف الأر�ش الو�سطى خ�ل الع�سر  مبيزانية تفوق مليار دولر باأنه اأغلى م�سل�سل يف التاريخ. ويدور 
ويبداأ  تولكن.  ج��ي.اآر.اآر.  اخلوامت" و"الهوبيت" للكاتب  "�سيد  روايات  اأحداث  من  ال�سنن  اآلف  قبل  اأي  الثاين، 
امل�سل�سل يف وقت ي�سوده ال�س�م الن�سبي، ويتبع جمموعة من ال�سخ�سيات، املاألوفة واجلديدة على حد �سواء، فتتبع 

عودة ظهور ال�سر الذي كان م�سدر رعب منذ فرتة طويلة اإىل الأر�ش الو�سطى.



نظام غذائي ُيعتقد اأنه �صينقذ 26 
مليونا ميوتون مبكرا كل عام!

اللحوم واملزيد  اأقل من  النا�ض على تناول كميات  اإن ت�صجيع  يقول علماء 
من الفاكهة واخل�صروات قد مينع 26 مليون حالة وفاة مبكرة كل عام.

ويريد باحثو جامعة اإدنربة اأن ياأكل النا�ض 350 �صعرة حرارية من اللحوم 
واالألبان واالأ�صماك كل يوم - اأي ما يعادل حوايل �صدر دجاجة كبرة.

 620 حيييوايل  ييياأكييلييون  الع�صرين  جمموعة  دول  يف  اليينييا�ييض  اأن  ويييقييدرون 
�صعرة حرارية من املنتجات احليوانية يف املتو�صط، وهو نف�ض معدل تناول 

قطعتني كبرتني من برغر اللحم البقري.
وزعم اخلرباء اأن على النا�ض اأي�صا حماولة ا�صتهالك 720 �صعرة حرارية 
من الفاكهة واخل�صروات. على �صبيل املثال، حتتوي التفاحة واملوز واثنني 

من الفلفل على حوايل 100 �صعرة حرارية لكل منها.
ويقولون اإن تغير عادات االأكل �صيقلل من الوفيات املرتبطة بال�صمنة، مثل 

اأمرا�ض القلب وال�صكري من النوع الثاين وال�صرطان.
اإعادة  اأي�صا  اأعييادوا  ويزعم اخلييرباء الذين يقفون وراء االقييرتاح - الذين 
اأن �صّناع  باأن تقلي�ض اللحوم مفيد للبيئة -  املتنازع عليها  تدوير احلجة 
لدفع  كوفيد  فرو�ض  من  التعايف  خطط  ي�صتخدموا  اأن  يجب  ال�صيا�صة 

النا�ض اإىل تناول طعام �صحي.
وقال اأمين �صتار، اأحد الباحثني امل�صاركني يف الدرا�صة، اإن التحليل يظهر 

الغذائية. النظم  كبرة" لتح�صني  "فائدة 
الكثر  تناول  اأنييه  على  ُيعّرف  الييذي   - ال�صيئ  الغذائي  النظام  اأن  وُيعتقد 
 3 واأوميغا  واخل�صروات  والفواكه  الكاملة  احلبوب  كفاية  وعدم  امللح  من 
واملك�صرات والبذور - يت�صبب يف 11 مليون حالة وفاة على م�صتوى العامل 
و�صرطان  الدماغية  وال�صكتة  القلب  اأمييرا�ييض  مثل  اأمييرا�ييض  ب�صبب  �صنويا 

القولون وامل�صتقيم.
كما ربط خف�ض ا�صتهالك اللحوم بتجنب املوت املبكر. وو�صع االأكادمييون 
يف اإدنربة منوذجا الأربعة �صيناريوهات خمتلفة للتعايف من مر�ض كوفيد، 
والتي نظرت يف تاأثر ت�صمني ال�صيا�صات امل�صممة لتعزيز النظم الغذائية 

ال�صحية.
 The Lancet Planetary ُن�صرت يف جملة  التي  النتائج،  وتدعي 
 2583 مينع  اأن  ميكن  نباتي  غذائي  نظام  نحو  التحول  اأن   ،Health

حالة وفاة مبكرة لكل مليون �صخ�ض بحلول عام 2060.
ذلك  بحلول  ن�صمة  مليارات   10 العامل  �صكان  عدد  يتجاوز  اأن  توقع  ومع 

العام، فاإن هذا يعني وفاة 26 مليون �صخ�ض اأقل يف عام 2060 وحده.
يف  حرارية  �صعرة   2400 النا�ض  ا�صتهلك  اال�صرتاتيجية،  هذه  ومبوجب 
اليوم - 820 �صعرة حرارية تاأتي من اأطعمة احلبوب الكاملة مثل القمح 
املنتجات  350 من  واخليي�ييصييروات، مع  الفاكهة  720 من  واليييذرة. وجيياء 

احليوانية مثل حلوم البقر والدجاج والبي�ض.
وجيييياء الييبيياقييي ميين اليييزييييوت والييبييقييول واليي�ييصييكيير واجليييييذور اليينيي�ييصييوييية مثل 

البطاط�ض.
الن�صاط  ا�صتعادة  على  فقط  تييركييز  الييتييي  الييتييعييايف  خطط  فييياإن  وبيياملييقييارنيية، 
االقت�صادي اإىل م�صتويات ما قبل اجلائحة ميكن اأن توؤدي اإىل 780 حالة 
وفاة اإ�صافية لكل مليون �صخ�ض بحلول عام 2060 - اأي ما يعادل حوايل 
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ما املق�سود باحلكم العريف؟
احلكم الذي ال تراعى فيه قواعد القانون العام

ما املق�سود بال�ستاطيقا؟
علم اجلمال وكل ما هو جميل

ما هو معنى ا�سم اأدي�ش اأبابا؟
الزهرة اجلديدة

من مكت�سف معدن اليورانيوم ؟
الكيميائي االملاين مارتن كالبروت هو مكت�صف اليورانيوم .

من هم اأول من ا�ستخدم التفريخ ال�سطناعي للدواجن؟
امل�صريون القدماء

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اأول  اأن  تعلم  • هل 
مرات باأربع  ال�صم�ض  اأ�صعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�صعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكر  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �صناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�صتخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
العرب االأطباء  هم  املثانة  يف  احل�صى  تفتيت  اإىل  اأ�صاروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�صديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
االأر�ض على  اجلاذبية  �صد�ض  ت�صاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

بالقراط املا�ض  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بحيراً ع�صر  �صيتة   : هو  ال�صعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

م  400 من  اأكر  البحر  مياه  يتخلل  ال  ال�صم�ض  �صوء  اأن  تعلم  • هل 
و�صيع  بحر  يف  ي�صقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �صطحه
اجلرافيت  من  م�صنوع  الر�صا�ض  قلم  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�ض  فلكية  اآلة  االإ�صطرالب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�صور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �صار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�ض بن  عبا�ض  وا�صمه  عربي  ا�صل  من  هو  الطران  حاول  ان�صان  اول  اأن  تعلم  • هل 
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فوائد امل�سم�ش للدم

الكبد احليواين يف  الغذائية  امل�صم�ض يعادل قيمته  اأن  اإىل  تو�صل باحثون 
�صنع كريات الدم احلمراء يف الدم، كما اأن امل�صم�ض ي�صاعد يف تن�صيط حدة 
االإب�صار، ويزيد من قوة اجل�صم الدفاعية �صد االأمرا�ض لوجود فيتامني 

جداً. عالية  بن�صب  "ايه" فيه 
اأنه  كما  الييدم،  بفقر  للم�صابني  جييداً  امل�صم�ض مفيد  اأن  الباحثون  واأو�ييصييح 
جيد  ومكافح  لل�صهية  فيياحت  وهييو  اجللد  وخاليا  واالأوردة  لالأع�صاب  مقٍو 

لالإم�صاك ومهدئ لالأع�صاب ومزيل لالأرق.
ويو�صف امل�صم�ض لالأ�صخا�ض الذين يبذلون جهداً ذهنياً؛ وذلك الإحتوائه 

على عن�صرين مهمني للمخ وهما الفو�صفور واملاغن�صيوم. 

كان هناك رجل يتنكر يف ثياب الهائمني يف حب اهلل فكانت النا�ض تلجاأ اليه ليباركها من املر�ض ومن اإحدى 
ال�صوداء الأنهم كانوا يت�صحون بال�صواد فال ترى منهم غر عيون  الع�صابة  التي كان يطلق عليها  الع�صابات 
النا�ض وقد قتلت ورميت يف  البنات ثم يجدها  اإحدى  بارزه �صريرة ي�صلبونهم ما ميلكون واأحيانا يختطفون 

اجلبل بعد ايام من اختطافها.
 ا�صتمر احلال هكذا مع هذه القرية ال�صعيفة ياأتي افراد الع�صابة ي�صرخون طالبني مااًل وغالاًل وحيوانات ثم 
يختفون حتى جاء وقت اقرتب احد ال�صباب من ابيه وقال: ابي اريد ان اأ�صرح لك ب�صيء يف �صدرى.. ان �صوت 

زعيم هذه الع�صابة ي�صبه �صوت واعظ القرية، واق�صم اين عندما �صمعته ظننته هو، فانا ابداً مل ارحت اليه.
 فنظر االأب العجوز وقال: كان يف �صدري هذا ال�صئ ومل ا�صتطع البوح به.. لن نتكلم كثراً ، اذهب واجمع من 

اأ�صدقائك من حتب ودعهم ياأتون �صراً .
واتفق اجلميع على خطة تتطلب  يييزداد عددهم  يوم  ايام وكل  لعدة  �صراآً  واأ�صدقائه يجتمعون  ال�صاب  ا�صتمر 
احلر�ض التام، ويف اليوم املنتظر كان احد احلمالني يجر عربته وعليها كمية كبرة من الق�ض، ف�صقطت على 
االأر�ض وتفرقت وامتالأ املكان بها، كان املكان هو مركز مرور اأفراد الع�صابة، انه مكاناً �صيق ملدخل �صاحة وا�صعة 
هي القرية و�صوقها.. جاء من �صكب الزيت على الق�ض وبع�ض املواد التي ت�صتعل، وجاء من ذر البارود ووقفوا 
على املدخل ال�صيق ليمنعوا خروج النا�ض، وهنا اندلعت النران فجاأة من حتت اأرجلهم لتطوقهم بخيولهم 
التي �صرخت و�صهلت كثرا واألقت بهم على االأر�ض و�صط النران، وقاموا يجرون م�صرعني ليطفئوا النار 
اأم�صكت به  راأ�صه الذي  اأم�صكت بهم و�صط طلقات ر�صا�ض �صباب القرية، وحني نزع زعيمهم عنه غطاء  التي 
النران فاذا به واعظ القرية، وهنا فقط عرف النا�ض ما ع�صوا فيه من خداع وغ�ض، يومها مل ينجو احد من 

تلك الع�صابة بل حر�ض ال�صباب على قتلهم جميعاً وقتل ذلك الكابو�ض الذي عا�صوا فيه زمناً. 

اأخ�صائية  اأنييدريييانييوفييا،  اأولييغييا  الدكتورة  اأعلنت 
العا�صق  اأن  والييتييجييميييييل،  اجلييلييدييية  االأميييرا�يييض 

يتعامل ب�صهولة مع التوتر.
وتيي�ييصيير االأخيي�ييصييائييييية يف مييقييابييليية مييع �صحيفة 
"اإزفي�صتيا"، اإىل اأنه حت�صل يف ج�صم ال�صخ�ض 
تنعك�ض  عيييدييييدة،  تيييغيييرات  احلييييب،  اليييواقيييع يف 
لي�ض فقط يف حالته ال�صحية، بل ويف مظهره 
�صيء  كل  قبل  هو  الع�صق  الأن  اأي�صا.  اخلارجي 
عملية هرمونية تتجلى يف االجنذاب اجل�صدي، 
وانخفا�ض ال�صهية، وبريق يف العينني واحلاجة 

اإىل مزيد من االهتمام والرعاية.
العا�صق،  عييييينييي  يف  اليييربييييق  "يظهر  وتيييقيييول، 

النوربينفرين  هييرمييونييات  اإفيييراز  زييييادة  نتيجة 
ي�صببه  اليي�ييصييهييييية  انييخييفييا�ييض  و  والييييدوبييييامييييني. 
اجلهاز  عمل  ي�صوغ  الييذي  اإنكيفالني  هييرمييون 
التوتر  وحالة  ال�صهية  تختفي  وقد  اله�صمي. 
لييبييعيي�ييض اليييوقيييت. كييمييا اأنييييه مبيي�ييصيياعييدة هرمون 
على  التغلب  الييعيي�ييصيياق  عييلييى  ي�صهل  اإنييكيييييفييالييني 
واإثييييارة  تثبيط  عمليات  يف  يييوؤثيير  الأنيييه  الييتييوتيير 

اجلهاز الع�صبي".
ويظهر ال�صعور بالن�صوة لدى ال�صخ�ض العا�صق 
نتيجة زيادة اإفراز هرمونات االإندورفني، التي 
لالأمل،  طبيعي  كم�صكن  اجليي�ييصييم  ي�صتخدمها 
ال�صعور  اإىل  ييييوؤدي  مييا  االنييزعيياج،  ميين  وتخفف 

بال�صعادة والفرح وال�صرور.
ب�صورة  اجليينيي�ييصييي  اليينيي�ييصيياط  "يزداد  وتيييقيييول، 
زيادة  ب�صبب  العا�صقة،  املييييراأة  لييدى  ملحوظة 
اإفراز هرمون الت�صتو�صترون. وهذه التغرات 
الييهييرمييونييييية لييهييا تييياأثييير قيي�ييصيير امليييييدى، ولكن 
باالقرتان مع الهرمونات االأخرى، ت�صعر املراأة 
اأنها اأكر  حتت تاأثر هرمون الت�صتو�صترون، 

اأنثوية وجاذبية".
يرتفع  عا�صقا،  الرجل  يكون  عندما  وت�صيف، 
والتعاطف-  امليييييودة  هيييرميييون  ميي�ييصييتييوى  عييينيييده 
االأوكييي�يييصيييييييتيييو�يييصيييني. ليييذليييك ييي�ييصييبييح اليييرجيييال 

العا�صقون اأكر اهتماما ورعاية.

طبيبة تك�صف تاأثري الع�صق على اجل�صد

عمال يحملون لوحة كبرية يف موقع ترميم لوحات كاتدرائية نوتردام دي باري�ش  )ا ف ب(


