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الثوم.. �صيدلية فوائد �صحية
ا�ستخدم الثوم يف العديد من العالجات منذ اآالف ال�سنني، وال تزال 
االأطعمة  من  النوع  هذا  فوائد  من  املزيد  تك�سف  الطبية  الدرا�سات 
اإىل  الربيطانية  نوتنغهام  جامعة  اأجرتها  درا�سة  واأ�سارت  ال�سحية. 
الكولي�سرتول  وم�ستويات  ال��دم  �سغط  حت�سني  على  يعمل  الثوم  اأن 
واملناعة. ووفق الدرا�سة، فاإن فوائد الثوم تعود الحتوائه على العديد 
من املركبات الطبيعية املفيدة وخ�سو�سا "االألي�سني"، باالإ�سافة اإىل 
مركبات الكربيت التي ميت�سها النبات من الرتبة، والتي تتحلل اإىل 
الب�سرية  اخل��الي��ا  يف  بيولوجيا  ن�سطة  خمتلفا،  مركبا   50 ح��وايل 

تدعم التوا�سل اخللوي.
ه���ذه اجل��زي��ئ��ات بحاالت  م��ن  املنخف�سة  امل�����س��ت��وي��ات  ت��رت��ب��ط  ك��ذل��ك 

خطرية مبا يف ذلك اأمرا�ض القلب.
ويف ذات ال�سياق، وجدت مراجعة لعدد من الدرا�سات والتجارب، ن�سرت 
يعانون  الذين  املر�سى  اأن  والعالجي"،  التجريبي  "الطب  جملة  يف 
600-900 ميليغرام من  من ارتفاع �سغط الدم، وتناولوا ما بني 
اأ�سهر، �سهدوا انخفا�سا يف �سغط الدم مماثل  مكمالت الثوم ملدة 3 

لتاأثري اأدوية عديدة معروفة.
النيرتيك"  "اأك�سيد  اإنتاج  "االألي�سني" يحفز  فاإن  املراجعة  وبح�سب 
ال����ذي ي��و���س��ع االأوع���ي���ة ال���دم���وي���ة، وي��ث��ب��ط ن�����س��اط االإن�����زمي املحول 

لالأجنيوتن�سني امل�سّيق لالأوعية، وهو ما يقلل من �سغط الدم.

كيف يرتبط �صعور العط�ض مبر�ض ال�صكري؟
احل��ي��اة يحدث  بنمط  ه��و مر�ض مرتبط   2 ال��ن��وع  م��ن  ال�سكري  داء 
ب�سبب االأكل اخلاطئ وقلة التمارين، ويعترب ال�سعور املتكرر بالعط�ض 

اأحد اأعرا�سه الرئي�سية.
الغدد  طب  يف  م�سارك  ا�ست�ساري  تياجي،  بريامفادا  الدكتور  يو�سح 
ال�سماء، مب�ست�سفى ماك�ض، مبدينة باتبارجاجن الهندية، باأن العط�ض 
املرتبط بداء ال�سكري يحدث عندما تتعر�ض اأن�سجة املري�ض للجفاف 
عندما يكون هناك الكثري من اجللوكوز “ال�سكر” يف الدم. وت�سحب 
كليتك ال�سوائل من االأن�سجة ملحاولة تخفيف الدم ومواجهة ارتفاع 
ر�سالة  وت��ر���س��ل  اأن�سجتك  اإف�����رازه، حتى جت��ف  اجل��ل��وك��وز وحم��اول��ة 

مفادها اأنك بحاجة اإىل �سرب املزيد من املاء.
من  كثري  يف  ولكن  بكفاءة.  لتعمل  امل��اء  اإىل  اأج�سامنا  خاليا  حتتاج 
اأو  ال�سكري،  مر�ض  مثل  اأ�سا�سية،  �سحية  م�ساكل  ب�سبب  االأح��ي��ان 
اأن  ال��زائ��د، وال��ذي ميكن  امل��اء  اإىل �سرب  النا�ض  ال��وزن، مييل  فقدان 
يكون م�سكلة ويوؤدي اإىل زيادة ال�سوائل. وقد يوؤدي تناول املاء الزائد 

اإىل انخفا�ض ال�سوديوم وانخفا�ض معدل �سربات القلب.

قاعدة الع�صر ثوان للنهو�ض من ال�صرير يف �صباح بارد
يجد الكثريون �سعوبة يف النهو�ض من ال�سرير للتوجه اإىل اأعمالهم 
خالل اأيام ال�ستاء الباردة، ومييلون اإىل البقاء حتت االأغطية الأطول 

وقت ممكن.
واإذا كنت من هوؤالء االأ�سخا�ض، فقد �سارك خبري النوم مارتن �سيلي 
حتت  اأخ����رى  م���رة  ال��ع��ودة  يف  ال��رغ��ب��ة  دون  للنهو�ض  ن�سائحه  اأه���م 

االأغطية، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
اإذا كنت تعاين يف النوم عندما يكون اجلو بارداً وكذلك عند النهو�ض 
املزيد من  ارت��داء  ف��اإن مارتن يقرتح عليك  ال�سباح،  ال�سرير يف  من 
وجود  ع��دم  اإن  اخلبري  وي��ق��ول  ال�سرير.  اإىل  تذهب  عندما  املالب�ض 
اأن  وميكن  للربد  عر�سة  اأك��ر  �سيجعلك  املالب�ض  من  كافية  طبقات 
يجعلك ت�ستيقظ يف منت�سف الليل من ال�سعور بالربودة، لذلك من 
يف  ال��ن��وم  تف�سل  كنت  ل��و  حتى  الدافئة  ال�ستاء  بيجاما  ارت���داء  املهم 

مالب�سك الداخلية.
وفعالة  ب�سيطة  طريقة  هي  ثوان"  الع�سر  "قاعدة  اإن  مارتن  يقول 
مل�ساعدتك على النهو�ض من ال�سرير يف ال�سباح، حيث يجربك املفهوم 
على النهو�ض من ال�سرير قبل اأن تتاح لك الفر�سة للتفكري يف مدى 

دفئك وراحتك.
من  ث��واٍن   10 غ�سون  يف  ال�سرير  من  القفز  هو  فعله  عليك  ما  كل 
انطالق املنبه، ولف نف�سك ب�سيء دافئ، وترك غرفة نومك حتى ال 

يكون لديك فر�سة للعودة مرة اأخرى حتت االأغطية.
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اكت�صاف مذهل.. هكذا تتفاعل 
الفئران مع مو�صيقى موت�صارت

تو�سل بحث علمي جديد اأجري يف جامعة طوكيو، اإىل اأن هز الراأ�ض عند 
اأي�سا  الفئران  اإن  بل  فقط،  ب�سرية  ا�ستجابة  لي�ض  للمو�سيقى  اال�ستماع 

تطرب لالإيقاعات.
فقد وجد الباحثون اأن الفئران تتفاعل مع املو�سيقى ب�سكل م�سابه للب�سر، 
اأن  دون  وم��ن  املو�سيقي  االإي��ق��اع  بالتزامن مع  روؤو�سها  من خ��الل حتريك 

تكون مدربة على ذلك، وفقا لوكالة اأنباء "يونايتد بر�ض اإنرتنا�سونال".
وميكن اأن ي�ساهم الك�سف اجلديد يف فهم اأف�سل لعمل دماغ احليوانات، كما 
قد ير�سد العلماء اأي�سا اإىل ال�سر الذي يجعلنا كب�سر نتفاعل مع املو�سيقى. 
وكان هريوكازو تاكاها�سي االأ�ستاذ امل�ساعد يف جامعة طوكيو مهتما بدرا�سة 
تاأثري املو�سيقى على ن�ساط الدماغ ومعرفة �سبب اإثارتها للم�ساعر، لذلك 
جهز فريقه 10 فئران و20 �سخ�سا لقيا�ض حركة الراأ�ض اأثناء اال�ستماع 

اإىل مو�سيقى ملوت�سارت وليدي غاغا ومايكل جاك�سون.
وده�ض الباحثون عندما وجدوا اأن الفئران، متاما مثل الب�سر امل�ساركني يف 

التجربة، تتحرك وتهز روؤو�سها باإيقاع مع املو�سيقى.
اأن تكون مفيدة يف  اأن دماغ احليوان ميكن  "هذا يو�سح  وقال تاكاها�سي: 

تو�سيح اآليات االإح�سا�ض باملو�سيقى لدى الب�سر".
والبحث هو االأول من نوعه الذي يقدم دليال على اأن الفئران، مثل الب�سر، 

لديها اإح�سا�ض فطري باملو�سيقى واالإيقاع، ومن دون تدريب.
واأ�ساف تاكاها�سي: "اأعتقد اأن هذا البحث مفتاح لفهم كيفية عمل الدماغ 
وتطوير اجليل القادم من الذكاء اال�سطناعي. اأنا اأي�سا كمهند�ض، مهتم 

با�ستخدام املو�سيقى من اأجل حياة �سعيدة".

اأحمد مالك: هذا ما 
جذبني يف فيلم ال�صباحتان

ي�ستعد �سانعو فيلم ال�سباحتان  لعر�سه 
يف مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل، 
لدعم  خم�س�ض  وه��و  اجل���اري،  نوفمرب 

الالجئني ال�سوريني.
وي��ق��ول ال��ف��ن��ان امل�����س��ري ال�����س��اب، اأحمد 
بالفيلم،  امل�����س��ارك��ني  اأح����د  وه���و  م��ال��ك، 
"جذبني  عربية":  ن��ي��وز  "�سكاي  مل��وق��ع 
العمل ك��ون��ه ي��وؤك��د اأن���ه ت��خ��رج م��ن رحم 
االأزم�����ات جت���ارب اإن�����س��ان��ي��ة ت��ت��ف��وق على 

االأمل، و�سوال للبطولة و�سرب املثل".
وح�سب  م�����س��رتك،  ع��امل��ي  اإن��ت��اج  والفيلم 
الطويلة  االأف�����الم  "ثاين  ف��اإن��ه  م��ال��ك، 
االأ�سول  ذات  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ل��ل��م��خ��رج��ة 
امل�سرية �سايل احل�سيني، التي �ساركت يف 
ال�سيناريو احلائز على  كاتب  كتابته مع 

عدة جوائز، جاك ثورن".
ف����ن����ان����ون من  ال���ت���م���ث���ي���ل  وي���������س����ارك يف 
ال�سقيقتان  بينهم  م��ن  جن�سيات،  ع���دة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ت��ان م��ن��ال ون��ت��ايل ع��ي�����س��ى، مع 
امل�������س���ري م����ال����ك، وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي علي 
اإ�سافة  �سليمان، وال�سورية كندة علو�ض، 
اإىل االأمل����اين م��ات��ي��ا���ض ���س��واي��غ��وف��ار، مع 

اآخرين.

هوايات ت�صاعد على درء 
اخلرف �ص 23

- الأ�سماك الدهنية
توفر االأ�سماك الربوتني، وعند اختيار االأ�سماك الدهنية 
مثل التونة اأو ال�سلمون اأو ال�سلمون املرقط، فاإن اجل�سم 
ووفقاً  الدهنية.  اأوميغا3-  اأحما�ض  على  اأي�ساً  يح�سل 
ت�ساعد  اأن  ميكن  االأم��ريك��ي��ة،  الوطنية  الكلى  ملوؤ�س�سة 
اأحما�ض اأوميغا3- يف تقليل م�ستويات الدهون الثالثية 

يف الدم وقد توؤدي اأي�ساً اإىل خف�ض �سغط الدم.
املزمنة،  ال��ك��ل��ى  ب��اأم��را���ض  م�����س��اب��اً  ال�سخ�ض  ك���ان  واإذا 
يف  والبوتا�سيوم  الفو�سفور  م�ستويات  ملراقبة  ف�سيحتاج 

االأ�سماك التي يختار تناولها.

- كرنب
حتمل  والتي  املغذيات  كثيفة  اخل�سراوات  من  الكرنب 
البوتا�سيوم وال�سوديوم  م�ستويات منخف�سة يف كل من 

.Kو C بينما حتتوي على االألياف وفيتامينات

- الفلفل
يحتوي الفلفل احللو على الكثري من العنا�سر الغذائية 
كما  البوتا�سيوم.  من  منخف�سة  م�ستويات  مع  اجليدة 
B6 وB9 وC وK باالإ�سافة  مينح اجل�سم فيتامينات 

اإىل االألياف وم�سادات االأك�سدة.

- التوت الربي
ي�ساعد التوت الربي على منع التهابات امل�سالك البولية، 
وميكن  الكليتني.  اإىل  املثانة  من  تنتقل  اأن  ميكن  التي 
غري  املوقف  هذا  جتنب  على  بانتظام  تناوله  ي�ساعد  اأن 

املرغوب فيه.
كذلك يحتوي التوت الربي على م�سادات االأك�سدة التي 
تعزز  اأن  وميكن  االلتهاب،  مكافحة  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن 

�سحة القلب واجلهاز اله�سمي.

- توت اأزرق
مع وجود م�ستويات عالية من م�سادات االأك�سدة وكميات 
االأزرق  التوت  يعترب  واالأل��ي��اف،   C فيتامني  من  كبرية 
�سحياً متاماً. وميكن اأي�ساً اأن ي�ساعد يف تقليل االلتهاب 
ودعم �سحة العظام، وعك�ض بع�ض امل�سكالت التي ميكن 

اأن تاأتي مع اأمرا�ض الكلى املزمنة.

- خ�سروات ذات اأوراق داكنة
ميكن اللجوء اإىل اخل�سروات الورقية الداكنة مثل ال�سبانخ 
الغذائية  العنا�سر  الكثري من  للح�سول على  اللفت،  اأو 
الفيتامينات  على  احل�����س��ول  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  ال��ت��ي 

واملعادن 
االأ�سا�سية، 

ب�����االإ������س�����اف�����ة 
تقوية  ف��وائ��د  اإىل 

املناعة.
احلذر  توخي  يجب  اأن��ه  اإال 

بع�ض  اأن حت��ت��وي  ح��ي��ث مي��ك��ن 
من  منا�سبة  كمية  على  اخل�سروات 

مري�ض  ال�سخ�ض  كان  ف��اإذا  البوتا�سيوم. 
قبل  الطبيب  م��راج��ع��ة  ينبغي  م��زم��ن،  ك��ل��ى 

اإ�سافة املزيد منها اإىل نظامه الغذائي.

- زيت الزيتون
االأك�������س���دة واالأح���م���ا����ض الدهنية  ه���و غ��ن��ي مب�������س���ادات 
فقد  ال��ع��ام��ة.  امل���رء  �سحة  ي��ع��زز  اأن  ومي��ك��ن��ه  ال�سحية، 
الزيتون  زي��ت  اأن  ه��ارف��ارد  جامعة  م��ن  درا���س��ة  اكت�سفت 
االإ�سابة  وخطر  الكولي�سرتول  م�ستويات  يخف�ض  ق��د 
ال��دم��وي��ة واخل���رف وبع�ض  ب��اأم��را���ض القلب واالأوع���ي���ة 

اأنواع ال�سرطان.

- ثوم
غذاء  وهو  االألي�سني،  ي�سمى  معني  مركب  على  يحتوي 
وم���ق���اوم لاللتهابات.  االأك�����س��دة  غ��ن��ي مب�����س��ادات  اآخ����ر 
اأمرا�ض الكلى  وبالن�سبة لالأ�سخا�ض الذين يعانون من 
امل�ساعدة  فعالية  بنف�ض  االألي�سني  مركب  يعمل  املزمنة، 
يف حماية �سحة الكلى مثل االأدوية املو�سوفة. واإذا كان 
اأن  فيجب  للكلى،  االأطعمة  اأف�سل  عن  يبحث  ال�سخ�ض 

يكون الثوم يف القائمة.

- ب�سل
هو من نف�ض عائلة الثوم، ومينح طريقة اأخرى ممتازة 
قيمة  م��ع حت�سيل  النكهة،  الإ���س��اف��ة  امل��ل��ح  م��ن  وخ��ال��ي��ة 

م�سافة عند القلي بزيت الزيتون.
كما يوفر الب�سل عنا�سر غذائية مهمة مثل فيتامينات 

والنحا�ض. واملنغنيز   Cو  B6
 ويحتوي على كري�سيتني، وهي مادة كيميائية ميكن اأن 
ت�ساعد اجل�سم على مقاومة االأمرا�ض، ومركبات الكربيت 
الع�سوية التي ميكن اأن تقلل من خطر االإ�سابة بارتفاع 

�سغط الدم وال�سكتة الدماغية  واأمرا�ض القلب.

قرنبيط
يحتوي القرنبيط على الكثري من فيتامينات C وB6 و
B9 وK، جنباً اإىل جنب مع االألياف. كذلك يحتوي على 
مركبات ميكن للج�سم ا�ستخدامها لتحييد بع�ض ال�سموم 
- ما ي�ساعد كثرياً عندما ال تقوم الكليتان بعملهما على 
البوتا�سيوم  بع�ض  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  اأن���ه  غ��ري  اأف�����س��ل وج���ه. 
والفو�سفور، لذا ينبغي على االأ�سخا�ض امل�سابون باأمر�ض 

الكلى املزمنة التخفيف من تناوله.

- بيا�ض البي�ض
التحديد  وج���ه  ع��ل��ى  البي�ض  ب��ي��ا���ض  ب��ا���س��ت��خ��دام  ي��و���س��ى 
اإذ مينح  لالأ�سخا�ض الذين يعانون من م�ساكل يف الكلى. 
م�ستويات جيدة من الربوتني، الذي ميكن اأن يكون مهماً 
ب�سكل خا�ض يف املرحلة الالحقة من اأمرا�ض الكلى املزمنة، 

خا�سة اإذا كان املري�ض يح�سل على غ�سيل الكلى.

- جرجري
التي  الغذائية  بالعنا�سر  م��ل��يء  ب��اأن��ه  اجل��رج��ري  ي�ستهر 
والكال�سيوم  واحلديد  املغني�سيوم  مثل  اجل�سم  يحتاجها 
غني  اأن��ه  اإىل  باالإ�سافة   .Kو  Cو  B9و  A وفيتامينات 
مب�����س��ادات االأك�����س��دة وي��ح��ت��وي على ال��غ��ل��وك��وزي��ن��ات، التي 
اأن ت�ساعد اجل�سم على حماية نف�سه من جمموعة  ميكن 

من اأنواع ال�سرطان.

- تفاح
يوفر التفاح الكري�سيتني واالألياف املقاومة لل�سرطان التي 
ميكن اأن ت�ساعد يف احلفاظ على م�ستويات الكولي�سرتول 
على  ي��ح��ت��وي  ك��م��ا  �سحية.  م�ستويات  يف  ب��ال��دم  وال�����س��ك��ر 

الكثري من م�سادات االأك�سدة.

مادة خطرية ت�صيب 
الن�صاء بهذه الأورام

تو�سلت درا�سة طبية حديثة اإىل اأن 
مادة كيميائية �سامة توجد يف علب 
منزلية  بال�ستيكية  ومواد  الطعام 
االإ�سابة  م��ن خطر  ت��زي��د  اأخ���رى، 

باأورام الرحم لدى الن�ساء.
غري  ال�����رح�����م  اأورام  وت�������س���ي���ب 
8 م����ن كل  ال�������س���رط���ان���ي���ة ق����راب����ة 
ما  وع��ادة  حياتهن،  يف  ن�ساء   10
ت���ك���ون غ����ري �����س����ارة. ول���ك���ن هذه 
ربع احلاالت،  تتطور لدى  االأورام 
اخل�سوبة  يف  م�����س��ك��الت  وت�����س��ب��ب 
جراحة  يتطلب  مما  واالإج��ه��ا���ض، 
معقدة الإزالتها. راقب الباحثون يف 
جامعة "نورث و�سرتن" االأمريكية 
بيانات 712 امراأة يف فرتة ما قبل 
ملركب  وتعر�سهن  الطمث  انقطاع 
"ثنائي اإيثيل هيك�سيل فثاالت" اأو 
DEHP، الذي ي�ستخدم لتقوية 
وجد  املرونة.  ومنحه  البال�ستيك 
بني  قويا"  "ارتباطا  ال��ب��اح��ث��ون 
املركب  م���ن  ال��ع��ال��ي��ة  امل�����س��ت��وي��ات 
ليفية  ب�������اأورام  االإ����س���اب���ة  وخ���ط���ر 
�سحيفة  ذك����رت  ح�����س��ب��م��ا  ك���ب���رية، 

ميل" الربيطانية. "ديلي 
اكت�سف  االخ������ت������ب������ارات،  خ�������الل 
ين�ّسط   DEHP اأن  ال��ب��اح��ث��ون 
الورم  اأورام  تت�سبب يف منو  عملية 
توؤثر  والتي  اأك��رب،  ب�سرعة  الليفي 
لدى  اخل�����س��وب��ة  يف  �سلبي  ب�سكل 
اأن�سجة  اأخ���ذ  ب��ع��د  ال��ن�����س��اء، وذل���ك 
ال������ورم ال��ل��ي��ف��ي يف ف����رتة م���ا قبل 
وتعري�سها  ال���ط���م���ث  ان����ق����ط����اع 

مل�ستويات من الفثاالت.

زيت الأرغان.. 
ل�صحة وجمال لل�صعر

زيت  اأن  "جويل"  جم��ل��ة  اأوردت 
وجمال  ���س��ح��ة  ي���ن���ب���وع  االأرغ���������ان 
فريدة  ول���ي���ف���ة  ب��ف�����س��ل  ال�������س���ع���ر، 
بال�سعر  تعتني  الفعالة  امل���واد  م��ن 
ع��ل��ى ن��ح��و م��ك��ث��ف، م��ث��ل حم�ض 
الباملتيك  وح��م�����ض  ال��ل��ي��ن��ول��ي��ك 

وحم�ض االأوليك.
اأن���ه يحفز منو  واأو���س��ح��ت امل��ج��ل��ة 
يف  وي�ساعد  بنيته،  وتقوية  ال�سعر 
عالج اجلفاف والتلف والت�ساقط.

ك���م���ا ي���ح���م���ي م����ن االأ�����س����ع����ة ف���وق 
البنف�سجية ال�سارة، ويخفف حكة 
الراأ�ض، ويقلل تكوين ق�سرة  فروة 

الراأ�ض.
يعمل على  ذل���ك،  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة 
بالعنا�سر  ومي��ده  ال�سعر  ترطيب 
ناعماً   م��ل��م�����س��اً  ل��ي��م��ن��ح��ه  امل��غ��ذي��ة 

وي�سفي عليه ملعاناً �ساحراً.

لكلى �صحية.. تناول هذه الأطعمة الـ13
تعترب الكليتان، وهما ع�سوان بحجم قب�سة اليد، مبثابة "فلرت" يتخل�ض من كل الأ�سياء 

احلفاظ  مع  الزائدة  وال�سوائل  ال�سموم  من  تتخل�سان  اإذ  اجل�سم.  يريدها  ل  التي 
املطلوبة  العنا�سر  وال�سوديوم وغريها من  البوتا�سيوم  على م�ستويات 

هرمونات  تنتج  نف�سه،  الوقت  يف  اجل�سم.  �سحة  على  للحفاظ 
اإىل  بالإ�سافة  العظام  وق��وة  ال��دم  �سغط  تنظيم  على  ت�ساعد 
الكثري من الوظائف الأخرى. غري اأنه يف الواقع، ميكن اأن ُترَهق 
باأمرا�ض الكلى  اإ�سابة البع�ض  اإىل  الكلى ب�سكل كبري، مما يوؤدي 

يف  وال�سوائل  الف�سالت  تراكم  يف  تت�سبب  اأن  ميكن  التي  املزمنة، 
اجل�سم. فيما تزيد عادات الأكل ال�سيئة من خطر الإ�سابة بهذه 
تعزز  التي  الأطعمة  اأف�سل  تناول  يتم  عندما  لكن  الأمرا�ض. 
�سحة الكلى، رمبا يكون العك�ض �سحيحًا. وت�سمل قائمة الأطعمة 

التي يجب اإ�سافتها اإىل النظام الغذائي من اأجل �سحة 
الكلى املثلى، بح�سب موقع CNET، ما يلي:

يقول الدكتور مايكل مو�سلي، اإن اإجراء تعديالت 
الرق�ض  م���ث���ل  احل����ي����اة  اأ����س���ل���وب  ع���ل���ى  ب�����س��ي��ط��ة 
واملطالعة، كفيل باأن يزيد من معدل العمر ب�سكل 

ملحوظ.
فيما يلي اأهم العادات التي ميكن اأن توؤثر اإيجاباً 
على حياة االإن�سان وت�ساهم يف زيادة معدل عمره، 

وفق ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية:
يوم:  ك��ل  دق��ائ��ق  ع�سر  اإىل  خم�ض  مل���دة  ال��رق�����ض 
الدرا�سات  اأثبتت  فقد  مو�سلي،  الدكتور  بح�سب 
والتوازن  الع�سالت  �سحة  يح�سن  الرق�ض  ب��اأن 
و�سحة الدماغ اأكر من متارين اللياقة البدنية 

التقليدية.
اأن يرفع معدل �سربات  كما ميكن للرق�ض بقوة 
الدقيقة  يف  نب�سة   140 م��ن  اأك���ر  اإىل  ال��ق��ل��ب 
التمارين منخف�سة  رائعاً من  ويوفر لك مزيجاً 
الكثافة، ناهيك عن تقليل خطر  الكثافة وعالية 
الدماغية  وال�سكتة  القلب  واأم���را����ض  االك��ت��ئ��اب 

وتعزيز الذاكرة والوقاية من اخلرف.
ي��وم��ي��اً: قد  ج��دي��دة  مل��ه��ارات  دقيقة   20 ًخ�س�ض 
باأن�سطة جديدة �سعباً وخا�سة عند  القيام  يكون 
يف  ت�ساعد  املمار�سة  ه��ذه  اأن  اإال  ال�سن،  يف  التقدم 
ت��ول��ي��د خ��الي��ا دم��اغ��ي��ة ج��دي��دة، وف���ق اأالن غاو، 

اأ�ستاذ علم النف�ض يف جامعة هرييوت وات.
�ساعة  ن�سف  مل���دة  اخل��ي��ال��ي��ة  الق�س�ض  م��ط��ال��ع��ة 
الق�س�ض  ق��راءة  العظيم يف  ال�سيء  اإن  ال��ي��وم:  يف 
للدماغ  مت��ري��ن  مبثابة  تعمل  اأن��ه��ا  ه��و  اخليالية 
ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة �ستانفورد  ق���ام  ك��ل��ه. ع��ن��دم��ا 
بفح�ض اأدم��غ��ة ال��ن��ا���ض اأث��ن��اء ق��راءت��ه��م ل��� “جني 
اأو�سنت”، وج��دوا زي��ادة كبرية يف تدفق الدم عرب 
الدماغ باأكمله. عندما ننغم�ض بقراءة كتاب جيد، 
فاإن اأدمغتنا تن�سغل بتخيل االإع��دادات واالأ�سوات 
والروائح واالأذواق املو�سوفة، وهذا ين�سط العديد 
ت��ع��ال��ج هذه  ال��ت��ي  املختلفة  ال���دم���اغ  م��ن��اط��ق  م��ن 

التجارب يف احلياة الواقعية. 

ممار�صات من بينها املطالعة تطيل العمر
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�ش�ؤون حملية

خالل جل�سة ا�ست�سافها بيت حممد بن خليفة �سمن فعاليات مهرجان العني للكتاب

مبدعون اإماراتيون يروون �صرية مدينة العني ويوؤكدون اأهميتها يف �صون الرتاث املحلي

قلعة املويجعي ت�صدح باأ�صعار �صامل الكا�ض يف الدورة 13 ملهرجان العني للكتاب 

•• العني - الفجر
ت�صوير – حممد معني

�سمن فعاليات "مهرجان العني للكتاب 2022" الذي 
لدائرة  ال��ت��اب��ع  العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ينظمه 
20 نوفمرب  – اأب��وظ��ب��ي، ح��ت��ى  ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة 
الدار"،  م��ن  ل��ك  اأو���س��ع  "العني  �سعار  حت��ت  اجل����اري، 
االأول  اأم�����ض  م�ساء  خليفة،  ب��ن  حممد  بيت  ا�ست�ساف 
�سارك  ثقافيتني  جل�ستني  ال��ع��ني،  مب��دي��ن��ة  االث��ن��ني، 
حقول  يف  االإم��ارات��ي��ني  املبدعني  من  جمموعة  فيهما 

اأدبية وفنية خمتلفة. 
اأقيمتا بتعاون م�سرتك بني  و�سهدت اجلل�ستان اللتان 
املركز و�سالون امللتقى االأدبي وال�سالون الثقايف لبيت 
موؤ�ِس�َسة  املطوع،  اأ�سماء  واأدارتهما  خليفة،  بن  حممد 
املدينة  ملكانة  ���س��رداً  االأدب���ي،  امللتقى  �سالون  ورئي�سة 
التاريخية وعراقتها وما متّثله من ِثقل يربط ما�سي 
ال���دول���ة ب��ح��ا���س��ره��ا، ك��م��ا حت����ّدث ال�����س��ي��وف ع��ن اأهم 
املجتمع  ارت��ب��اط  وم��دى  العني  ملدينة  املميزة  املالمح 
املحلي فيها بالعادات والتقاليد االأ�سيلة امل�ستمدة من 

عراقة الرتاث االأ�سيل. 
بعنوان  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  االأوىل  االأم�����س��ي��ة  يف  وحت�����ّدث 
االإم����ارات����ي  وامل���خ���رج  ال��ك��ات��ب  املكان"  حت����دث  "اإذا 
االأبعاد  ع��ن  للحديث  تطرق  ال��ذي  ال��ظ��اه��ري،  نا�سر 
مدينة  اأن  مو�سحاً  لالأمكنة،  والثقافية  احل�سارية 
حلقة  ك��ان��ت  ف��ه��ي  ف��ري��دة  بخ�سو�سية  مت��ت��از  ال��ع��ني 
و�سل بني احل�سارات العاملية باعتبارها طريقاً للنقل 
وقيم  اآث�����ار  م���ن  حتت�سنه  م���ا  ج��ان��ب  اإىل  وال���ت���ج���ارة، 
تاريخية تعود ل�سنوات طويلة من بينها فلج يعد اأ�سلح 
االأفالج الباقية اإىل اليوم، واآثار م�سجد يعود للحقبة 

االإ�سالمية االأوىل وغريها. 
ال�����س��ح��ف��ي وال��ك��ات��ب االإم����ارات����ي نا�سر  اإ���س��ت��ع��ر���ض  و 
وحماورتها  اإ�ستنطاقها  حم���اواًل  االأم��ك��ن��ه  ال��ظ��اه��ري 
باإعتبارها كائن متحرك له من الذكريات التي ت�ساهم 
يف تكوين ال�سخ�سية واالإنتماء الذي بدوره يعود على 
الوطن باأكمله مطالباً باإيجاد ج�سور من حرير ت�ساهم 

يف التوا�سل بني اجليل اجلديد والقدمي
حلم  اإىل  الظاهري  نا�سر  وال�سحفي  الكاتب  واأ���س��ار 

ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان يف ت��دع��ي��م هذه 
واحلديث  القدمي  اجليليني  بني  احلريرية  اخليوط 
من خالل اإختيار اأماكن بعينها الإقامة من�ساأت تخدم 
اأبناء املنطقة القدمي واجلديد ومنها على �سبيل املثال 
اأول  لتكون  ال��ع��ني  مدينة  يف  ان�سئت  ال��ت��ي  امل�ست�سفى 
االأماكن  ه��ذة  ك��ل   – مدر�سة  اأول  وك��ذل��ك  م�ست�سفى 
القدمي  اجليليني  يجمع  ثقايف  مدلول  ذات  اأ�سبحت 
مناذج  وال�سحفي  الكاتب  اإ�ستعر�ض  كما  واجل��دي��د. 
من االأف��الم منها "حجر الرحى" ليتتبع من خاللها 
االإجن������ازات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت و���س��اه��م��ت يف اإن�����س��اء دولة 

ع�سرية مل يبتعد عنها القدمي
االإعتماد  اإىل  الظاهري  نا�سر  ال�سحفي  الكاتب  ودعا 
يف كتابة التاريخ على الذاكرة ال�سفهيه م�سرياً اإىل اأن 
امل�ست�سرقيني  خ��الل  من  ياأتينا  تاريخينا  من  الكثري 

من  ال�سدور  حتفظه  مبا  لالإهتمام  داعياً  والرحالة- 
اأن ما حتمله  على  التاريخ وم��وؤك��داً  اأج��ل ت�سجيل هذا 
ال�سدور هو م�سروع قومي يجب االإهتمام به والعمل 

على اإحياءه.
يعّد  خليفة  ب��ن  حممد  بيت  اأن  اإىل  ال��ظ��اه��ري  ول��ف��ت 
اأح���د اأه���م م��ع��امل ال��ع��ني، وي��ق��ف ���س��اه��داً ع��ل��ى الكثري 
ميتاز  اأن��ه  كما  املدينة،  تاريخ  يف  املهّمة  الذكريات  من 
بان�سيابية ت�سعرك  العربي، وم�سّمم  املعماري  بطرازه 
تفا�سيل هند�سية  اإىل ج��ان��ب  امل��ك��ان،  م��ن  ب��اأن��ك ج��زء 

متمّيزة تعك�ض ب�سمة العرب يف بناء البيوت. 
اأن���ه وب��ال��رغ��م م��ن متيز  واأ���س��ار نا�سر ال��ظ��اه��ري اإىل 
وخ�سو�سيتها  طابعها  على  مبحافظتها  العني  مدينة 
الرتاثية، اإال اأن جزًءا كبرًيا من تاريخها يعترب �سفهياً 
ما يجعله عر�سة لالندثار، منوهاً اإىل اأن هذا التاريخ 

املحاوالت  جم��رد  يتخطى  ب�سكل  التوثيق  اإىل  يحتاج 
ربط  على  اأعماله  يف  يحر�ض  اأن��ه  اإىل  الفتاً  الفردية، 
بني  الهوة  وت�سييق  العريق  مبا�سيه  اجلديد  اجليل 

املا�سي واحلا�سر.
الت�سكيلي"  ال��ف��ن  يف  "حداثة  ب��ع��ن��وان  اأم�����س��ي��ة  ويف 
ا���س��ت��ع��ر���س��ت ال��ف��ن��ان��ة ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة ال���دك���ت���ورة كرمية 
الدكتور  االإم����ارات����ي  وال��ن��ح��ات  وال��ف��ن��ان  ال�����س��وم��ل��ي، 
حممد يو�سف اأعمالهما التي تعك�ض جماليات الرتاث 
االإماراتي، حيث اأو�سحت كرمية ال�سوملي يف مداخلة 
لها اأن املجتمع االإماراتي يتميز باهتمامه وحمافظته 
على الكثري من املوروثات ال�سعبية التي تتعلق بالرتاث، 
مبينة اأن اأعمالها الفنية ترّكز على الربقع االإماراتي، 
ال����رتاث  يف  و"ال�سحارة"  امل���ن���دو����ض،  اأو  وال�������س���ح���ارة 
تو�سح  �سغري  ���س��ن��دوق  ع��ل��ى  يطلق  ا���س��م  االإم���ارات���ي 
وخالفها،  وال��ع��ط��ور  وامل��ج��وه��رات  ال��زي��ن��ة  اأدوات  فيه 
بينما "املندو�ض" نوع من اأنواع ال�سناديق حتفظ فيه 
احلاجيات الثمينة للعرو�ض، بينما "الربقع" اأحد اأهم 
اتخذته  وال��ذي  االإماراتي  للمجتمع  الرتاثية  الرموز 

الن�ساء ليعرّب عن الزينة واحل�سمة. 
ب�سناعة  املتعلقة  الطقو�ض  اأن  اإىل  ال�سوملي  واأ���س��ارت 
الربقع االإماراتي، واملن�سوجات ب�سكل عام تعطي الكثري 
من املدلوالت من اأهمها تلك املرتبطة ب�"�سبغة النيل" 
التي ت�ستخدم يف �سنع الربقع وت�سهم يف املحافظة على 
جمالياته ورونقه، اإال اأن الكثري من هذه الطقو�ض يف 
املجتمعية  للتغيريات  ن��ظ��ًرا  االن��دث��ار  نحو  طريقها 
املرتبطة  ال��ع��ادات  تال�سي  يف  اأ�سهمت  التي  والثقافية 

بها، لذلك حر�ست على توثيقها من خالل الفن.
اأك���د ال��دك��ت��ور حم��م��د ي��و���س��ف ع��ل��ى اأهمية  م��ن جهته 
وتذوق  التاريخ  ل��ق��راءة  يقود  ال��ذي  الب�سري  البحث 
كل  وراء  االأ�سا�سي  واملنطلق  املكان،  ودرا���س��ة  املو�سيقى 
اإبداع، فيما ا�ستعر�ض العدد من االأعمال الفنية التي 
�سارك فيها �سمن معار�ض فنية عاملية، والتي عرّب من 
يف  وال���رتاث  البيئة  وجمالية  خ�سو�سية  عن  خاللها 
االإمارات، م�ستخدماً يف كثري منها قطع من املخلفات 
واأ�ساد  النخيل،  واأ�سجار  كاخل�سب  البيئة  مكونات  اأو 
االآفاق  فتحت  التي  ال��دول��ة  بجهود  الت�سكيلي  الفنان 

لالإبداع الفني.

•• اأبوظبي – الفجر

 "2022 للكتاب  ال��ع��ني  "مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن 
التابع  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ينظمه  ال����ذي 
لدائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي يف مدينة العني، 
�سهد  اجل���اري،   نوفمرب   20 حتى  فعالياته  وت�ستمر 
"الكلمة  ل��ربن��ام��ج  االأوىل  االأم�����س��ي��ة  تنظيم  احل���دث 
ال�سعر  التي حتتفل برموز  املويجعي،  املغناة" يف قلعة 
النبطي واأرثهم من الق�سائد املغناة اخلالدة، وتناولت 
�سامل  ال��راح��ل  االإم���ارات���ي  ال�ساعر  ق�سائد  االأم�����س��ي��ة 
الكا�ض لتحمل اجلل�سة عنوان من اأهم ق�سائده املغناة 
" هوب عارف وين باحلي".  و�سارك يف االأم�سية كل من 
الدكتورة عا�سه ال�سام�سي، وعبداهلل ال�سام�سي، ويا�سر 
جمال  ال��ظ��اه��ري،  عبيد  خليفة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ن��ي��ادي، 

م��ط��ر، وامل��ط��رب االإم���ارات���ي خ��ال��د حم��م��د. و اأدار دفة 
االأم�سية االإعالمي جمال مطر، الذي ا�ستهل االأم�سية 
با�ستذكار �سرية ال�ساعر االإماراتي الراحل �سامل الكا�ض 
مدينة  اجليمي  مبنطقة   1915 ع��ام  يف  ول��د  ال���ذي 
العني، ومتيز بذكائه وقدرته يف نظم ال�سعر النبطي، 
متاأثراً بالبيئة التي ن�ساأ فيها التي كان لها دوراً بارزاً يف 

والدة �سعراء كبار ومتميزين يف مدينة العني. 
ف��ي��م��ا ت��غ��ن��ى امل��ط��رب االإم����ارات����ي خ��ال��د حم��م��د خالل 
الكا�ض  �سامل  ال�ساعر  االأم�سية مبجموعة من ق�سائد 
ومنها اأغنية " ونتي ونات معتلي، و مرحبا بايل تعنا 
ال��ع��ود. وحتدثت  اآل��ة  على  ال��ع��زف  واأرحتل" مبرافقة 
الدكتورة عا�سه ال�سام�سي عن م�سرية ال�ساعر الراحل 
املحفز  كانت  التي  اجليمي  منطقة  يف  ن�ساأته  وت��اأث��ري 
باأن  وبينت  النبطي،  ال�سعر  كتابة  يف  ملوهبته  االأول 

بها  وتغنى  انت�سرت  ق��د  القوية  امل��ع��اين  ذات  ق�سائده 
مطربون ُكر لتحق�سهرة وا�سعة بني اجلمهور اآنذاك 
من خالل االأرطة واالأ�سطوانات ، التي �سجلت باأ�سوات 
مطربني اإماراتيني منهم ميحد حمد، وعلي بن روغة، 
له  وامتدحه، كما غنى  �سعره  الكا�ض يف  ذك��ره  وال��ذي 

املطرب جابر جا�سم �سمن ت�سجيالت نادرة.
ال�سعر  م��ن  ن��وع مميز  ق��دم  الكا�ض  اأن  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
النبطي احلديث يف تلك الفرتة الزمنية، اإذ قام باأدخال 
ال�سركات  ظ��ه��ور  م��ع  وف���دت  ال��ت��ي  االأجنبية  امل��ف��ردات 
املحلي  امل��ن��ط��وق  اإىل  ليحولها  املنطقة،  يف  اجل��دي��دة 
لتتنا�سب مع ق�سائده، حيث ذكر الكا�ض كلمة " مربيل 
االأمريكية  االم��ربي��ال  �سيارة  فيها  ويق�سد   " خ�سر 
تلك  فيها  دمج  كتب ق�سائد  كما  االأخ�سر،  اللون  ذات 
املفردات االجنبية مثل : اجليب، الكاديلك، ال�سالون، 

الفخمة يف  باملركبات  لها عالقة  والتي  الدبل،  القري، 
تلك الفرتة. وُتعد ق�سيدته املغناة " ونتي ونات معتل" 
االإم���ارات���ي ميحد ح��م��د، من  امل��ط��رب  بها  ال��ت��ي تغنى 
اآن��ذاك نظرا  وا�سعة  �سهرة  التي حققت  الق�سائد  اأه��م 
االأنني  املعاناة  فيها  و�سف  التي  ال��الذع��ة،  ملفراداتها 
املنا�سب  مكانها  يف  الكلمة  خاللها  م��ن  ونظم  واالأمل 
مراعياً تفا�سيل االأبعاد والزوايا اللغوية، التي جملت 
معاناته  ُتو�سل  فنية  ل��وح��ة  اإىل  لتحولها  الق�سيدة 
واالعالمي  املخرج  وقدم  النبطي.  لل�سعر  املتلقي  اإىل 
االإماراتي يا�سر النيادي جمموعة من ق�سائد الكا�ض 
بقراءة منفردة اأبدع يف �سردها وكاأنها حكاية ت�ستذكر 
يف  اأب��دع��ت  التي  مدينته  م��ن  ا�ستلهمها  التي  ح��روف��ه 
النبطي لتجعله  ال�سعر  االدبية يف نر  �سقل موهبته 

من اأهم �سعراء االإمارات املخلدين باأعمالهم االأدبية. 

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سكري
مركز �صامل بن حم الثقايف 

ينظم فعالية معا �صد ال�صكري
ن��ظ��م م��رك��ز ���س��امل ب��ن ح��م ال��ث��ق��ايف ف��ع��ال��ي��ة ع��ن ب��ع��د م��ن خ���الل برنامج 
،والتي  لل�سكري  العاملي  اليوم  ال�سكري" مبنا�سبة  �سد  "معا  بعنوان  زووم 
ا�ستهدفت تعزيز ثقافة املجتمع املحلي والتفاعل مع االأحداث الدولية مبا 

يحقق االأجندة الوطنية املئوية وتر�سيخ املواطنة العاملية.
   اأبرزت الفعالية جهود اأفراد املجتمع يف مواجهة ال�سكري والتعامل معه 
واأبرزها حتدي الطالبة هند من املدر�سة االأهلية اخلريية امل�سابة بال�سكري 

ولكنها تعي كيفية التعامل معه ويف اإطار دعم املجتمع.
�سهدت الفعالية لقاء حواري مع الدكتورة اأمل عبداهلل املال املهريي ع�سو 
ال�سوء  ال�سكري و�سلطت  اأنواع  ا�ستعر�ست  التي  االأمريكية  ال�سكر  جمعية 

ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ع��ري��ف مبر�ض  ع��ل��ى 
ال�������س���ك���ري واأن������واع������ه، وال����ف����رق بني 
اأنواعه مع تو�سيح االأ�سباب اخلا�سة 
العلمي  التعريف  وك��ذل��ك  ن���وع،  بكل 
واجللوكاجون  االأن�سولني  لهرموين 
البنكريا�ض  يف  اإف����رازه����م����ا  وم���ك���ان 
وتاأثريهما يف تنظيم م�ستوى ال�سكر 
يف الدم ، باالإ�سافة اإىل التعرف على 
معدالت ال�سكر يف الدم ومدلوالتها، 
ال�سكري  م��ر���ض  اأع���را����ض  وم��ع��رف��ة 

وكيفية التعامل مع املر�ض.
ت�سحيح  امل��ح��ا���س��رة  خ����الل  وج����رى 

املفاهيم اخلطاأ املرتبطة بهذا املر�ض، 
وكيفية التعامل مع غيبوبة ال�سكري واالإجراءات الالزم اتخاذها، وتو�سيح 
امل�ساعفات التي ي�سببها املر�ض على باقي اأع�ساء اجل�سم وخا�سة العينني، 
يجب  التي  واخل��ط��وات  الع�سبية  االأط���راف  وا���س��ط��راب  ال�سكري  وال��ق��دم 

اتباعها لتجنب م�ساعفات ال�سكري واالإر�سادات اخلا�سة باملري�ض .
واأثناء املحا�سرة اأجابت الدكتورة اأمل عن اأكر االأ�سئلة �سيوعاً عن مر�ض 
ال�سكري وقدمت االإجابات العلمية لعدد من احلا�سرين عن ا�ستف�ساراتهم 
االأدوية  يخ�ض  مبا  العلم  اإليه  تو�سل  ما  اآخ��ر  اإىل  باالإ�سافة  املر�ض  عن 

وطرق العالج احلديثة .
اإدارة  اأثنى ال�سيخ م�سلم بن حم العامري رئي�ض جمل�ض  ويف �سياق مت�سل 
مركز �سامل بن حم الثقايف على جهود الدكتورة اأمل والقائمني على هذه 
املحا�سرة التوعوية مثمناً جهودهم اجلبارة يف ن�سر ثقافة التوعية ال�سحية 

بني اأفراد املجتمع .
ال�سحية  باالر�سادات  بالتقيد  ال�سكري  اأن�سح مر�سى  ال�سيخ م�سلم:  وقال 
التي وجهت لهم من االأطباء �سواء ما يتعلق باالأغذية ال�سحية اأو ممار�سة 
الريا�سة لتفادي االإ�سابة باملر�ض وثمن دور اجلهات احلكومية واخلا�سة 
التوعية  ثقافة  ن�سر  بهدف  واالأن�سطة  الفعاليات  من  العديد  تنظم  التي 

ال�سحية والك�سف املبكر ملا له فائدة يف خلق جمتمع �سحي معاف و�سليم.
ا�ستعر�ست الفعالية اجلهود املتنوعة للمدار�ض واأن�سطتها التوعوية مبر�ض 
الوطنية  دبي  الظفرة ومدر�سة  ال�سكري منها مدر�سة احلويتني مبنطقة 
االأمريكية  املتحدة  وامل��در���س��ة  اخلا�سة  االإ�سالمية  خ��ل��دون  اب��ن  ومدر�سة 

اخلا�سة والطالبتان الريان وهدى هالل الهنائي من اأكادميية الظفرة.
ن�����س��رات ومل�سقات  ب��ال�����س��ك��ري  امل��ق��دم��ة وال��ت��وع��وي��ة  ���س��م��ل��ت االإب����داع����ات 

وجم�سمات.

حلقة  كانت  فهي  فريدة  بخ�صو�صية  متتاز  العني  ...مدينة  الظاهري  • نا�صر 
و�صل بني احل�صارات العاملية

الإماراتي  والنحات  والفنان  ال�صوملي،  كرمية  الدكتورة  الت�صكيلية  • الفنانة 
الدكتور حممد يو�صف ا�صتعر�صا اأعمالهما التي تعك�ض جماليات الرتاث الإماراتي

خريجًا وطالبًا ي�صاركون يف برنامج   2741
خربة بجامعة الإمارات يف عامه الأول

•• العني - الفجر

�سمن خطة وحدة التطوير وعالقات اخلريجني بجامعة االإمارات العربية 
املتحدة يف حتقيق مبادرة "التعلم امل�ستمر" خلريجي اجلامعة من خمتلف 
الكليات، فقد اأطلقت جامعة االإمارات مع بداية العام االأكادميي 2021-
من  اخلريجني  خربات  من  لال�ستفادة  وذلك  "خربة"  برنامج   2022
خالل ور�ض عمل تدريبية وحما�سرات ي�ستفيد منها املجتمع املحلي وطلبة 
التوا�سل بني اخلريجني واجلامعة،  املبادرات  وتعزز مثل هذه  اجلامعة.  

حيث �سارك 2741 خريجا وطالبا يف الربنامج حتى االآن.
واأو�سح االأ�ستاذ الدكتور اأحمد علي مراد - النائب امل�سارك للبحث العلمي 
وعالقات  التطوير  وح��دة  على  مبا�سر  ب�سكل  ي�سرف  ال��ذي  و  اجلامعة  يف 
"خربة" من الربامج املتميزة التي التي تعزز  " يعد برنامج  اخلريجني: 
مهارات الطالب وتبني التوا�سل الفعال مع اخلريجني. عالوة على ذلك، 
والقطاع  االأك��ادمي��ي  التعليم  ب��ني  الفجوة  �سد  يف  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  ي�ساهم 
وتعزيز  امل�ساركني  وخ��ربة  معرفة  بناء  اإىل  الربنامج  يهدف  ال�سناعي.  

قدراتهم ب�سكل فعال".  
ولقد نظم برنامج "خربة" منذ انطالقه وحتى 30 اأكتوبر 2022 ،  34 
اإىل  ي�سل  مبجموع  حما�سرة   38 اإىل  باالإ�سافة  تفاعلية  تدريبية  ور�سة 
72 فعالية خالل العام االأول من الربنامج . باالإ�سافة اإىل ذلك، �سارك يف 
هذه الربامج املتنوعة 2006 خريجني و 735 طالباً، حيث تقدر ن�سبة 
اخلريجني امل�ساركني يف برنامج خربة ب�%73.2.  وقد �سارك 36 خريجاً 
خريجاً   25 منهم  واملحا�سرات،  التدريبية  والور�ض  الفعاليات  تقدمي  يف 

يعملون يف جهات خمتلفة خارج اجلامعة.
نوعية  م��ه��ارات  وامل��ح��ا���س��رات  املتخ�س�سة  التدريبية  العمل  ور���ض  وت��وف��ر 
للم�ساركني وتعزز خرباتهم بناًء على اأحدث املعارف ، مبا يف ذلك: التح�سري 
ل�سوق العمل، والتطوير الذاتي، واالإدارة، والقيادة. وقد �سارك 918 من 
اإجمايل امل�ساركني يف حما�سرات ودورات تدريبية متعلقة بالتنمية الذاتية 
، تقدر بنحو ٪33.5 ، بينما تبلغ ن�سبة امل�ساركني يف الدورات واملحا�سرات 
حما�سرات  يف  �ساركوا  امل�ساركني  اإجمايل  من   918  .14.3% االإداري���ة 
بينما   ،  33.5% بنحو  تقدر  الذاتية،  بالتنمية  متعلقة  تدريبية  ودورات 

تبلغ ن�سبة امل�ساركني يف الدورات واملحا�سرات االإدارية 14.3%.
املقبل خمتلفة من  العام  فعاليات  "�ستكون  م��راد:  اأحمد  الدكتور  واأ�ساف 
اإىل  باإال�سافة  العمل،   ل�سوق  امل�ستقبلية  امل��ه��ارات  لتغطي  املحتوى  حيث 
اأدوات البحث والتمكني وتقنيات الذكاء اال�سطناعي والبيانات ال�سخمة. 

كما �سنعمل على زيادة عدد اخلريجني والطالب امل�ساركني ".



�شحة وتغذية

23

طريقة  اأف�سل  اأن  اإىل  رئي�سية  مراجعة  تو�سلت 
للحماية من اخلرف هي احلفاظ على تن�سيط العقل، 

عن طريق ممار�سة بع�ض الهوايات اليومية.
يقروؤون  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  الدرا�سة  ووج��دت 
اأو  املو�سيقية  الآلت  يعزفون  اأو  بانتظام  الكتب 
اأقل  خطر  لديهم  �سخ�سية  مبذكرات  يحتفظون 

بن�سبة 23 يف املائة لالإ�سابة بهذه احلالة.

ال��ت��ي �سملت  ال��درا���س��ات  ع�����س��رات  كما وج��د حتليل 
اأن  ال�سن  مليوين �سخ�ض يف منت�سف العمر وكبار 
للحفاظ  �سيء  اأف�سل  ث��اين  ك��ان  ال��ب��دين  الن�ساط 

على الدماغ.
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن االأ�سخا�ض الذين يتمتعون 
بحياة اجتماعية ناب�سة باحلياة تقل لديهم فر�ض 
امل��ائ��ة عن  7 يف  ب��اخل��رف بن�سبة  خماطر االإ���س��اب��ة 

االأ�سخا�ض املنعزلني.
وقال الباحثون اإن االن�سمام اإىل النادي اأو التطوع 
اأو ق�ساء الوقت مع االأ�سدقاء والعائالت اأو الذهاب 

اإىل املنا�سبات الدينية كان لها تاأثري اإيجابي.
جامعة  من  ل��و،  لني  االأ�ستاذ  الرئي�سي  املوؤلف  ق��ال 
بكني: "هذا التحليل التلوي ي�سري اإىل اأن الن�ساط 
له فوائد، وهناك الكثري من االأن�سطة التي ي�سهل 
مفيدة  تكون  قد  والتي  اليومية  احلياة  يف  دجمها 

للدماغ".
900000 �سخ�ض يعي�سون مع  اأن حوايل  ُيعتقد 
تزداد  اأن  املتوقع  وم��ن  املتحدة،  اململكة  يف  اخل��رف 

املعدالت مع �سيخوخة ال�سكان،
 وبح�سب الدرا�سة فاإن عدد االأ�سخا�ض الذين �سلبت 
ذاكرتهم منهم يف الواليات املتحدة اأعلى بنحو �سبع 

مرات،
وال يوجد عالج لهذا املر�ض، مما يعني اأن االأطباء 
مي��ك��ن��ه��م ف��ق��ط و���س��ف االأدوي������ة ال��ت��ي ت��خ��ف��ف من 
اأع��را���س��ه، وي��و���س��ي االأط���ب���اء ب��ات��ب��اع ن��ظ��ام غذائي 
بانتظام،  الريا�سية  التمارين  ومم��ار���س��ة  م��ت��وازن 
مع وجود اأدلة تظهر اأن كالهما ميكن اأن يقي من 

اخلرف.
من  درا���س��ة   38 مراجعة  التلوي  التحليل  ت�سمن 
جميع اأنحاء العامل �سملت 2.1 مليون �سخ�ض مل 
يعانوا من اخلرف، تراوحت اأعمارهم بني 45 و93 

امل�ساركني  مراقبة  ذلك  بعد  الدرا�سة، مت  بداية  يف 
مل��دة ت���رتاوح ب��ني ث��الث �سنوات و44 ع��ام��ا، خالل 

فرتة الدرا�سة اأ�سيب 74700 �سخ�ض باخلرف.
مت ت��وف��ري امل��ع��ل��وم��ات ح���ول ه��واي��ات��ه��م م��ن خالل 
االأن�سطة  تعريف  ومت  امل��ق��اب��الت،  اأو  اال�ستبيانات 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة ع��ل��ى اأن���ه���ا ت��ل��ك ال���ت���ي ي�����س��ارك فيها 
االأ���س��خ��ا���ض م���ن اأج����ل ال��ت��م��ت��ع اأو ال��رف��اه��ي��ة، مت 
تق�سيمهم اإىل اأن�سطة عقلية وج�سدية واجتماعية.

من  الكتابة  اأو  القراءة  العقلية  االأن�سطة  ت�سمل  و 
اأج���ل امل��ت��ع��ة، وم�����س��اه��دة ال��ت��ل��ف��از، و اال���س��ت��م��اع اإىل 
ال��ع��زف ع��ل��ى االآالت  اأو  ل��ع��ب االأل���ع���اب  ال���رادي���و، و 
االأ�سياء  و�سنع  الكومبيوتر  وا�ستخدام  املو�سيقية، 

يدويا.

قال الباحثون اإن هذه الهوايات ت�ساعد يف احلفاظ 
على الذاكرة وحت�سينها، و�سرعة املعاجلة، ومهارات 

التفكري واال�ستدالل، ومنع التدهور العقلي.
م�ساهدة  يف  ظهرت  التي  النتائج  اإن  ق��ال��وا  لكنهم 
درا�سات  واأ���س��ارت  حا�سمة،  غري  ت��زال  ال  التلفزيون 
�سابقة اإىل اأن النا�ض اأكر عر�سة لالإ�سابة باملر�ض 
اإذا �ساهدوا الكثري من التلفاز، الأن عقولهم تنطفئ 

لفرتات طويلة.
امل�سي  ال��درا���س��ات  يف  ال��ب��دن��ي��ة  االأن�����س��ط��ة  ت�سمنت 
وا�ستخدام  ال��دراج��ات  ورك��وب  وال�سباحة  واجل��ري 
اآالت التمرين وممار�سة الريا�سة واليوغا والرق�ض، 
�سحة  على  حتافظ  الريا�سية  التمارين  اأن  وثبت 

القلب وتدور الدم ب�سكل طبيعي.

االإ�سابة  خطر  من  القلب  م�ساكل  تزيد  اأن  ميكن 
الدماغ،  اإىل  ال��دم  تدفق  باخلرف عن طريق قطع 
وت�سريع  لالأك�سجني،  الع�سبية  اخل��الي��ا  وجت��وي��ع 

موت اخلاليا.
ناد  اإىل  االن�����س��م��ام  اأو  درا���س��ي  ف�سل  ح�����س��ور  ك���ان 

االأقارب  زيارة  اأو  التطوع  اأو  اجتماعي 
ح�سور  اأو  االأ����س���دق���اء  اأو 

االأن�����������س�����ط�����ة ال���دي���ن���ي���ة 
م�����ن ب�����ني االأن�������س���ط���ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة االأك���ر 

�سيوعا يف التحليل.
اأن  ال���ب���اح���ث���ون  وي��ع��ت��ق��د 

االآخرين  م��ع  ال��وق��ت  ق�����س��اء 
قد يحمي الدماغ عن طريق زيادة 

العاطفي،  والتحفيز  االجتماعي  االت�سال 
مع تقليل خماطر االكتئاب والتوتر وهما عامالن 

من عوامل اخلطر للخرف.
االأع�����س��اب يف اجلامعة  ع��امل  ل��و  الربوفي�سور  ق��ال 
ال�سينية: "اأظهرت الدرا�سات ال�سابقة اأن االأن�سطة 
ب��ف��وائ��د ���س��ح��ي��ة خمتلفة،  ال��رتف��ي��ه��ي��ة م��رت��ب��ط��ة 
وتقليل  بال�سرطان،  االإ�سابة  خطر  انخفا�ض  مثل 

الرجفان االأذيني، وت�سور ال�سخ�ض لرفاهيته".
واأ�سارت الدرا�سة اإىل وجود اأدلة مت�ساربة على دور 
االأن�سطة الرتفيهية يف الوقاية من اخلرف، حيث 
�سناعة  مثل  الرتفيهية  االأن�سطة  اأن  البحث  وجد 
التطوع  اأو  الريا�سة  ممار�سة  اأو  اليدوية  احل��رف 

كانت مرتبطة بتقليل خطر االإ�سابة باخلرف.
ت�سمل  اأن  ي��ج��ب  امل�ستقبلية  ال��درا���س��ات  اإن  وق���ال 
امل�ساركني  ت��راق��ب  واأن  النا�ض  م��ن  اأك��رب  جمموعة 
لفرتة اأطول "للك�سف عن املزيد من الروابط بني 

االأن�سطة الرتفيهية واخلرف".

منها القراءة والعزف على اللت املو�سيقية

هوايات ت�صاعد على درء اخلرف

العنب.. فاكهة ت�صاعد على العي�ض لفرتة اأطول
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وق�������در ال����دك����ت����ور ج���ون 
ب����ي����زوت����و ال��������ذي ك����ان 
جزءا من الفريق من 
نيو  وي�سرتن  جامعة 
اأجرى  ال��ذي  اإجنالند 
ال�سخ�ض  اأن  ال��درا���س��ة، 
على  ي�����س��ت��م��ت��ع  اأن  مي��ك��ن 
االأرج�����ح ب��ح��ي��اة اأط����ول من 
اإذا بداأ  اأو خم�ض �سنوات  اأرب��ع 

يف تناول العنب بانتظام.
ت����ق����ول اأخ�������س���ائ���ي���ة ال���ت���غ���ذي���ة ل����ورا 

ماكدبرموت: 
البحث  هذا  ب�ساأن  متحم�سا  يجعلني  "ما 
وامل��و���س��وع ه��و اأن���ه �سيتم اإج����راء امل��زي��د من 
االأب����ح����اث ح����ول م�������س���ادات االأك�������س���دة ودوره�����ا 
عام،  ب�سكل  م��ن��ه��ا  وال��وق��اي��ة  االأم���را����ض  اإدارة  يف 
للرتكيز  للنا�ض  االأ�سباب  من  املزيد  ه��ذا  و�سيوفر 

يف  االأط��ع��م��ة  م��ن  �ساملة  متنوعة  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 
وجباتهم الغذائية".

العنب الأحمر والأخ�سر
اأ�سارت  اأما عن �سبب كون العنب �سحيا جدا، فقد 
لالأك�سدة  امل�ساد  "املحتوى  اأن  اإىل  م��اك��دي��رم��وت 

يجعل العنب م�ساًدا لاللتهابات بطبيعته".
على  يحتوي  "العنب  اأن  اإىل  ماكديرموت  وت�سري 
جمموعة متنوعة م��ن م�����س��ادات االأك�����س��دة مب��ا يف 
ذلك ري�سفرياترول وم�سادات االك�سدة وكري�سيتني 

واالأنثو�سيانني".
وتو�سح: "العنب يحتوي على العديد من م�سادات 
االأك�������س���دة، وال���ت���ي ���س��ت�����س��اع��د ج��ن��ب��ا اإىل ج��ن��ب مع 
نظام غذائي متوازن على حماربة اجلذور احلرة، 
وتقليل االإجهاد التاأك�سدي، واإنتاج م�سادات- نتائج 

التهابية".
الأنه  اأي�سا  "العنب �سحي  اأن  ت�سيف ماكديرموت 

ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��غ��ذي��ات ن��ب��ات��ي��ة، وال��ت��ي ل��ه��ا اأي�سا 
لالأك�سدة،  وم�سادة  لاللتهابات  م�سادة  خ�سائ�ض 
مم���ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى احل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة اخلاليا 
احلفاظ  يف  ي�ساعد  وب��ال��ت��ايل  ال��ن��ووي،  واحلم�ض 

على ال�سحة".
تقول ماكديرموت: 

اأجزاء  اأروع  من  واح��دة  هي  االأك�سدة  "م�سادات 
الطعام يف راأيي،

 حقيقة قدرتها على الدخول يف نظامنا وامل�ساعدة 
التاأك�سدي(  االإجهاد  )تقليل  االلتهاب  مكافحة  يف 

ميزة كبرية".
الدرا�سة  "هذه  اأن  اإىل  اأي�سا  ماكديرموت  ت�سري 
باالإ�سافة اإىل الدرا�سات االأخرى التي اأجريت على 

م�سادات االأك�سدة من العنب،
اأنه  يعني  مم��ا  "جدا  طبيعية  كميات"  ت�ستخدم   
وجني  يومك  يف  اثنني  اأو  ك��وب  يف  دجمها  ميكنك 

الفوائد امل�سادة لالأك�سدة".

على  ي�ساهم  قد  الغذائي  النظام  يف  وت�سمينه  يومي  ب�سكل  العنب  بتناول  القيام  اأن  جديدة  �سحية  درا�سة  اأفادت 
العي�ض لفرتة اأطول.

ومتت اإ�سافة حوايل كوبني من العنب اإىل نظام غذائي يومي ي�ستمل على كمية عالية من الأطعمة الغنية 
بالدهون يف درا�سة على الفئران واأدى ذلك اإىل انخفا�ض م�ساكل الكبد الدهني، ورفع م�ستويات اجلينات 

امل�سادة لالأك�سدة، وزيادة العمر.
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العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
يف الدعوى  رقم )2022/512( تعيني خربة    

امل�ستاأنف �سده : اإبراهيم عمر يو�سف الري�ض 
 نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�سريف بالدعوى املقامة �سدكم من املتنازع : 
قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفني  فاأنتم  وعليه   ، خيوه  اأحمد  �سالح  حممد  عمرو 
بح�سور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم اخلمي�ض املوافق 2022/11/17 يف 
بوا�سطة  االإلكرتونية  املن�سة  على  باحل�سور  وذلك   ، �سباحا   11.00 ال�ساعة  متام 
برنامج مايكرو�سوفت تييمز.  لذا نطلب منكم احل�سور واالإت�سال هاتفيا على مكتب 
اخلبري املنتدب على الرقم )3888996- 04( وتقدمي امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم 
باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا 

لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
طارق الغيث 
 اخلبري احل�سابي 

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 
العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

ت�سريح لالإعالن بالن�سر
 TIGER PROPERTIES : ا�سم املطور

 SAMIR SERHAN AHMED NEMER : ا�سم امل�سرتي
ح��ي��ث ان امل���ط���ور امل���ذك���ور اف�����اد ب��اأن��ك��م ق���د ت��خ��ل��ف��ت��م ع���ن ����س���داد ق�����س��ط/ اق�ساط 
)THE SQUARE /2503( رق����م  ال���ع���ق���اري���ة  ال����وح����دة  ث��م��ن  م���ن   م�����س��ت��ح��ق��ة 

للم�سروع )THE SQUARE( دبي. 
 ، التنفيذية  والئ��ح��ت��ه  وتعديالته   13/2008 رق��م  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات  وتنفيذا 
نخطركم ب�سداد املبلغ امل�ستحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا  االخطار. 
، ف�سوف يتم اتخاذ  اليها  امل�سار  امل��دة  اع��اله خالل  ويف حالة عدم االإلتزام مبا ذكر 

االجراءات القانونية املن�سو�ض عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
 اعالن بالن�سر

للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف الإ�ستئناف رقم 2022/1511-1273  

بناء على طلب امل�ستاأنف : فردان علي فردان علي الفردان الفردان 
اىل امل�ستاأنف �سده : �سوكر�سني للتجارة العامة - �ض ذ م م 

انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )2(  مبحكمة 
ا�ستئناف ال�سارقة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة 
يوم  يف  وذل���ك  امل�ستندات  ك��اف��ة  بها  مرفقا  ال��دع��وى  على  ج��واب��ي��ة 
الثالثاء املوافق 2022/11/22 يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله 

- بو�سفك م�ستاأنف �سده.
رئي�س مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70197 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اإعالن مدعى عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0004437 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : تك الو جال�ض - ذ م م  

جمهول حمل االإقامة  
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  حمكمة عجمان 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/14 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003963 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عادل �سليمان حممد ال�سحي  
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/21 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  حمكمة عجمان 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/9   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003842 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رابني تابا  
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  حمكمة عجمان 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/15 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   AJCFICIREA2022 /0004088 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : طريق امل�ستقبل ال�ستقدام االيدي العاملة  
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  حمكمة عجمان 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/10 م   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2022 /0004414 اإخطار دفع يف  الق�سية رقم
اإىل املحكوم عليه : ح�سن غازي ح�سن احل�سن  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  
املنفذ ن�سري عبدالقادر حميد ، اجلن�سية عراقي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 32653.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - غاده حممد احمد حممد الرو�سى  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006936/ 

اإىل املحكوم عليه :  غاده حممد احمد حممد الرو�سى
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ هادى معز مهدوى  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 538474.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - خالد حممد عبداهلل حممد امل�سماري   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0007478/ 

اإىل املحكوم عليه :  خالد حممد عبداهلل حممد امل�سماري  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة اال�سالمي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 102350.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.   ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�سرا( 

يف الق�سية التنفيذية رقم 1346 ل�سنة 2014 
اإىل املنفذ �سده / عبداهلل علي �سعيد حميد اخلييلي - ب�سفته �ساحب البيت امللكي للعقارات  

ل�سالح املنفذ له / ح�سني حممد عبداهلل ح�سني  
اإعالمكم باأنه مت توقيع احلجز   ، اأعاله  قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية 

التنفيذي على العقارات العائدة للمنفذ و املو�سح بياناته ادناه : 
- قطعة رقم 163/ ا مبنطقة النهدة باإمارة ال�سارقة 

- قطعة رقم 490 / مبنطقة ال�سجعة ال�سناعية باإمارة ال�سارقة. 
لذلك يتوجب عليكم مراجعة حمكمة ال�سارقة االإحتادية ق�سم احلجوزات والبيوع خالل �سبعة 
امليعاد  اإعرتا�ض. ويف حال تخلفكم عن احل�سور يف  اإي  االإعالن يف حال وجود  تاريخ  ايام من 

والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر اإجراءات البيع يف غيابكم. 
عن / رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
حمكمة ال�سارقة ال�سرعية - حمكمة ال�سرة 

مذكرة تبليغ مدعى عليها بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة ال�سرعية )حمكمة الأ�سرة(

يف الدعوى رقم : 444/2022 اأحوال �سخ�سية

اإىل املدعى عليه/ عالء ح�سن �سالح الق�سا�ض - )اجلن�سية : االردن(
العنوان : جمهول حمل االإقامة

اخلمي�ض حيث اإن املدعية / لينا علي حممد جرادات اأقامت عليك لدى هذه املحكمة 
امل��ق��ررة م��ن م�سكن  اأع���اله و تطلب فيها : خلع م��ع توفري النفقة  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
اأمام املحكمة يف  وموا�سالت وم�سروفات درا�سية وخادمة لالأبناء فيقت�سي ح�سورك 
على  لالإجابة  وذل��ك  م   17/11/2022  : املوافق  يوم  9:15 �سباحا من  ال�ساعة 
اإر�سال  اأو عدم  الدعوى و تقدمي ما لديك من بينات ويف حالة تخلفك عن احل�سور 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك .
حتريرا يف يوم االثنني املوافق 14/11/2022 .

مدير اإدارة اخلدمات الق�سائية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اإعالن بتحول

�سركة امبي�سن للتجارة العامة ذ.م.م
من �سركة ذات م�سئولية حمدودة اىل �سركة م�ساهمة خا�سة

تعلن �سركة امبي�سن للتجارة العامة ذ.م.م، رخ�سة رقم CN-1827215)“ال�سركة”(، اأنها تقدمت 
اىل وزارة االقت�ساد بطلب حتول ال�سكل القانوين لل�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ايل �سركة 
يف   2021 ل�سنة  م�ساهمة خا�سة، وذلك اإعمااًل لن�ض املادة 279 من املر�سوم بقانون احتادي رقم 32 
 10 �ساأن ال�سركات التجارية، ومبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�سركة املنعقدة يوم اخلمي�ض املوافق 

نوفمرب 2022، باملوافقة على حتول ال�سكل القانوين لل�سركة.
فعلى الدائنني اأو من له مطالبة اأو م�سلحة او حقوق على �سركة امبي�سن للتجارة العامة ذ.م.م، التقدم 
اأو اعرتا�سه على حتول ال�سركة اإىل �سركة م�ساهمة خا�سة مع امل�ستندات املوؤيدة عن طريق  مبطالبته 

بريد م�سجل يتم اإر�ساله اىل ال�سركة وذلك خالل 30 يوماً من تاريخ اإ�سدار االإعالن على :
العنوان : جزيرة اأبوظبي ،كا�سر االمواج، قطعة P9 فيال A14، وحدة ، املوؤ�س�سة الوطنية لالإ�ستثمار.

mghanbar@mbmepay.ae : اأو الربيد االإلكرتوين
اأو التوا�سل على هاتف رقم: 026662299 / 0523076677

اإعـــــــــــــــــالن

70197

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : جيه ا�ض ميديا ميديا للن�سر - �ض ذ م م  
ال�سكل   - خليفة  ب��رج   - الدين  ريا�ض  م��راد  �سليم  ملك   1702 رق��م  مكتب   : العنوان 
،  رقم الرخ�سة  القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة - ال�سخ�ض الواحد )ذ م م( 
: 1016245 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1654279 مبوجب هذا تعلن دائرة 
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد 
 2022/10/20 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة 
2022/10/20 وع��ل��ى م��ن لديه  وامل��وث��ق ل���دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ 
لتدقيق  وم�ساركوه  ال�سعدي  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1103 ملك ح�سني يداهلل فالحي - بردبي - اخلليج 
التجاري - هاتف : 2999555-04 فاك�ض : 2999333-04  م�سطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70533 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي :  ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 1103 ملك ح�سني يداهلل فالحي - بردبي - اخلليج 
التجاري - هاتف : 2999555-04 فاك�ض : 2999333-04 مبوجب 
هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية  جيه ا�ض ميديا ميديا للن�سر - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2022/10/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/10/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70533 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/151526(
املنذرة : تي دي للتجارة ذ.م.م

املنذر اإليها : تريليوم انرتنا�سيول �ض م ح
نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�سرورة االتي :

ب�سر عة �س�داد مبلغ وقدره 15،629.36 دره�م املرت�س�دة ف�ي ذمتكم وذل�ك 
املن�ذرة  ت�س�ط�ر  �س�وف  واال  االإن���ذار،  ه�ذا  ن�س�ر  ت�اريخ  م�ن  اأي�ام  خم�س�ة  خ�الل 
اداء ف�ي  ام�ر  ا�ست�س�دار  القانونية الالزم�ة ومنه�ا  اإىل اتخاذ كاف�ة االج�راءات 
الر�سوم  ك�اف�ة  اإل�ى حتم�يلكم  باال�سافة  ذك��ره  �س�بق  الل�زامكم مب�ا  م�واجهتكم 
ح�ف�ظ  م�ع  املحام�اة  اتعاب  ومقاب�ل  القانوني�ة  للفوائ�د  باالإ�س�افة  وامل�س�اريف 

ك�اف�ة احلق�وق القانونية االأخري للطالب. والأجل العلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
MOJAU_2022- 0101556 رقم املعاملة

تنازل/بيع
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  بنغالدي�سي   - احلق  اكرام  عمران  ال�سيد/حممد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�ساكيب  حممد  ال�سيد/�سميم  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  من   %49 ن�سبة  عن  والتنازل 
ح�سته  كامل  2% من  ن�سبة  عن  والتنازل  البيع  يف  ويرغب   - بنغالدي�ض  اجلن�سية   - جابر  ابو  احل�سني 
100% وذلك اىل ال�سيد/ح�سن يو�سف رم�سان علي اجل�سمي - اجلن�سية االمارات يف الرخ�سة  البالغة 
امل�سماة )بقالة العقيل( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 730114 ال�سادرة من دائرة 
التنمية االقت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى:ا�سافة �سركاء ، تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات 

اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ، تغيري ا�سم التجاري لت�سبح )بقالة العقيل ذ.م.م( .
2013 يف �سان الكاتب  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
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�سديقات  

70535 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
تنازل/بيع

اعالن بالن�سر
اجلن�سية   - االمريي  ح�سن  احلجي  ح�سن  ال�سيد/جا�سم  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
االمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/
مالك مريان حممد ح�سني - اجلن�سية الهند يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا البارجيل 

الذهبي( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم 757238 
وكيل  اىل  فردية  /موؤ�س�سة  من  للرخ�سة  القانوين  ال�سكل  اخرى:تغيري  تعديالت   

خدمات .
ل�سنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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�سديقات  

70555 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
تنازل/بيع

اعالن بالن�سر
 %51 • ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/حممد ندمي قي�سر عنايت اهلل - اجلن�سية باك�ستان يرغب يف البيع والتنازل عن 

من كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد حميد خمي�ض بيات خمي�ض الفال�سي - اجلن�سية االمارات.
 %16 • ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/حممد ندمي قي�سر عنايت اهلل - اجلن�سية باك�ستان يرغب يف البيع والتنازل عن 

من كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد حممد عوي�ض حممد عرفان احلق رحمانى - اجلن�سية باك�ستان
 %17 • ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/حممد ندمي قي�سر عنايت اهلل - اجلن�سية باك�ستان يرغب يف البيع والتنازل عن 

من كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل عمر فاروق بت ب�سري احمد  - اجلن�سية باك�ستان
 %16 • ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/حممد ندمي قي�سر عنايت اهلل - اجلن�سية باك�ستان يرغب يف البيع والتنازل عن 
100% وذلك اىل ال�سيد اجمد فريد م�سعود احمد - اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )نور  من كامل ح�سته البالغة 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   789062 رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  وال�سهاريج(  اخلزانات  ل�سيانة  الفجر 
االقت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى:تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - تغيري 

اال�سم التجاري من/نور الفجر ل�سيانة اخلزانات وال�سهاريج - اىل/نور الفجر ل�سيانة اخلزانات وال�سهاريج ذ.م.م
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى 
ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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�سديقات  

70555

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  10929/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك رقم 476358 ال�سادر بتاريخ:2021/1/18 وامل�سحوب على بنك را�ض 
اخليمة الوطني بقيمة )49.919.91(   .

طالب التنفيذ : �سركة انرتبال�ست املحدودة
عنوانه:امارة ال�سارقة - اخلان - مكتب بر�ستيج للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - مركز الغامن لالأعمال 

- الطابق ال�ساد�ض - مكتب 606 - هاتف 065289955 - فاك�ض 065289922
املطلوب اإعالنه: 1- عرفان ح�سني باو�سكار - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)49919.91( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  3665/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/285 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)15284551.25( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني �ض.م.ع - واخرون

عنوانه:امارة دبي - منطقة برج خليفة - داون تاون - اعمار �سكوير - مبنى 4 - طابق 2 - مكتب 208 - مكاين 
info@masadvocates.com:2607688261 - هاتف رقم:042622217 - بريد الكرتوين

املطلوب اإعالنه : 1- راجي�ض كومار كري�سنا - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/11/14 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
 T1 - 206 15284551.25( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار 1802 باملبنى جولف تاورز(
وفقا  املزايدة  بطريق  لكم  والعائدة  االوىل  لال�ستثمار  دبي  مبجمع   507 فيال   -  T1 ت��اورز  جولف  باملبنى 

ملقت�سيات ن�ض املادة 152 من قانون االجراءات املدنية بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2022/11/14.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 70608

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:363/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257
والر�سوم  دره��م   )6538422( وق��دره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:بنك الفجرية الوطني - فرع دبي

ع���ن���وان���ه:االم���ارات - ام����ارة دب���ي - ب��ردب��ي - ���س��ارع ���س��ارع خ��ال��د ب��ن ال��ول��ي��د - مبنى ب��ن��اء ب��ن��ك ال��ف��ج��رية ال��وط��ن��ي - 
اجلرمن ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي   -2908894348 مكاين   -  Abdullah.Abdalkarim@nbf.ae

املدخل   : مدعي عليه 2- جمال ح�سني يو�سف - �سفته اخل�سم  ف��واز ح�سني يو�سف - �سفته   -1  : اإعالنه  املطلوب 
3- �سركة فواز اخلطيب التجارية ذ.م.م-  �سفته : مدعي عليه 

اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/8/10 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : االإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/ بنك الفجرية الوطني - فرع دبي اوال:بقبول االدخال �سكال ومو�سوعا - ثانيا:بالزام املدعي عليهما االوىل 
واربعة  وثالثمائة  مليون  �ستة  دره��م   )6.384.433.77( وق��دره  مبلغ  والتكافل  بالت�سامن  املدخل  واخل�سم  والثاين 
وثمانون الف واربعمائة وثالثة وثالثون درهم و�سبعة و�سبعون فل�سا - والفائدة القانونية بواقع 5٪ �سنويا من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2022/3/9 وحتى ال�سداد التام والزمتهم بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 2000 درهم مقابل 
لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  ، حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة  اتعاب 

االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70608 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1794/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بال�سداد مبلغ وقدره )63860.40( يورو او ما يعادلها بالدرهم االماراتي 

مبلغ )258448.17( درهم مع الفائدة القانونية والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب . 
املدعي:بري�سيدنت اف ار اأ�ض ا�ض ار ال

ني�سان  معر�ض  خلف   - بور�سعيد   - دي��رة   - دبي   - القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  واملطرو�سي  العوي�ض  عنوانه:مكتب 
لل�سيارات بناية بزن�ض بوينت - مكتب ام 09 - هاتف:042595777 - فاك�ض:042595666 

info@omalc.ae:بريد الكرتوين 
املطلوب اإعالنه :  1- ذا مودي�ست �ض.م.ح -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/11/8 مبثابة احل�سوري اوال:بالزام املدعي 
عليها االوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )3.856( ثالثة االف وثمامنائة و�ستة وخم�سون يورو او ما يعادلها بالدرهم 
االماراتي والفائدة القانونية بواقع 5٪ �سنويا من 2022/9/8 وحتى متام ال�سداد - ثانيا:بالزام املدعي عليها الثانية بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )60.004.40( �ستون الف واربعة يورو واربعون �سنتا او ما يعادلها بالدرهم االماراتي والفائدة 
القانونية بواقع 5٪ �سنويا من 2022/9/8 وحتى متام ال�سداد - ثالثا:بالزام املدعي عليهما بامل�ساريف وخم�سمائة درهم 
اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70472

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  207/2021/4794 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

لل�سيد/�سعيد  اململوكة  كا�سيلز  كا�سيلز 2- موؤ�س�سة  املنفذ �سدهما/1- موؤ�س�سة  اىل 
نا�سر عبداهلل الرميثي  -   جمهويل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�سرف اأبوظبي اال�سالمي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )210983079.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:467/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

مو�سوع املنازعة : املطالبة مببلغ )6.200.71( درهم باال�سافة للفوائد القانونية بواقع 9٪ حتى متام 
ال�سداد  . 

املتنازع:زعبيل لتاأجري ال�سيارات - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
عنوانه:االمارات - امرة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع الكرامة - مبنى ارنكو - �سقة الثاين - 

ثريفتي لتاجري ال�سيارات 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد عظيم حممد عزيز  -  �سفته : متنازع �سده 

امل��ادة 54 من الالئحة  مو�سوع االإع��الن :  قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ض 
التنظيمية لقانون االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سده مبلغ )6.200.71( 

درهم والفائدة 5٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

الت�سويات  الودية    
70392

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7529/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3633/2021 جتاري جزئي واملوؤيد باال�ستئناف رقم 
1859/2022 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1389010( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : اأمنة �سامل �سعيد ال�سبع الدرمكي - واخرون
بناية  نف�ض   - يو�سف  بن  بناية عمري  مبنى   - الكورني�ض  �سارع  �سارع   - ابوظبي  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:االم��ارات 

الر�سا�سي للعطور
املطلوب اإعالنه : 1- جي كيه اإف اإك�ض فاينا�سيال �سريف�ض ليمتد - مكتب متثيل - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1389010( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �ساملة لر�سوم املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4725/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2731/2021 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )12.195( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : دي ات�ض ال ورلد وايد اك�سرب�ض لل�سحن �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - املطار - دبي - �سارع �سارع املطار - مبنى بناية دي ات�ض ال - �سقة 
A5 طابق االر�سي مكتب

املطلوب اإعالنه : 1- احمد جميد حممد - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
خلزينة  ر�سوم  اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12195( وق��دره  به 
املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
00000

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  159/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2021/10723 ، ب�سداد املبالغ 
املنفذ بها وقدرها )31738( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : توما�ض عبدامل�سيح ري�ض فرح
عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة - البطينة - �سارع �سارع البطينة - مبنى بناية5 - خلف الدفاع 

املدين
املطلوب اإعالنه : 1- الرا�سد للمقاوالت �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر االجراءات  املحكمة  ، وعليه فان  للر�سوم وامل�ساريف  �سامال  به وقدره )31738( درهم 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70330

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1972/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13

مو�سوع الدعوى : احالة الق�سية رقم 893/2022 نزاع حمدد القيمة للمطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية 
فل�سا  وخم�سون  و�سبعة  درهما  وت�سعون  و�ستة  وثمانية  الفا  وثمانون  واثنني  درهم ثالثمائة   )382.896.57( وق��دره  مبلغ 
ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  تاريخ  تاريخ 2020/6/15 حتى  5٪ من  بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  باال�سافة 

اتعاب املحاماة. 
املدعي:برمييار اي�ستيت�ض للو�ساطة العقارية �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - البوابة رقم/3 الطابق ال�ساد�ض مكتب/605 رقم 
مكاين:2682589680

املطلوب اإعالنه :  1- الك�سندر �سي�سكني ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير ال�سركة املدعي عليها اأرلويد للتطوير العقاري 
�ض.ذ.م.م - منطقة حرة  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احالة الق�سية رقم 893/2022 نزاع حمدد القيمة للمطالبة بالزام 
املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )382.896.57( درهم ثالثمائة واثنني وثمانون الفا وثمانية و�ستة وت�سعون 
التام  ال�سداد  القانونية بواقع 5٪ من تاريخ 2020/6/15 حتى تاريخ  الفائدة  درهما و�سبعة وخم�سون فل�سا باال�سافة اىل 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/11/22  ال�ساعة 09.30 �ض يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن بالن�سر        

 838/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سان مون لل�سحن ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :جبل دالو للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 

درهم   )110.000.00( مبلغ  با�سرتداد  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
اماراتي واملحول على احل�ساب رقم:10145085999 عن طريق اخلطاأ 

ال�ساعة 10:00 �سباحا يف قاعة  املوافق 2022/11/21  وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن بالن�سر        

 2100/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- اي ايه ا�ض لوتاه للخدمات الفنية  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :النجوم ال�سبعة ملقاوالت تركيب وحدات التكييف 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )97934( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12٪ من تاريخ املطالبة 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/11/22 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن بالن�سر        

 3858/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �سده : 1- كون ياجن  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع :اي كار لتاأجري ال�سيارات بال�ساعات �ض.ذ.م.م 

مببلغ  ي��اجن  عليه/كون  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
وقدره )1840.5( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/11/22 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  14802/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000001( وال�سادر عن بنك االمارات دبي 
الوطني بقيمة )45000( درهم  .

طالب التنفيذ : راج كومار �سيواكراماين
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الفهيدي - مبنى جمعه بن احمد - ال�سوق 

الكبري - �سقة الطابق 3 مكتب 15 - بجوار م�سجد علي بن ابي طالب
املطلوب اإعالنه : 1- اوماجنكومار هاري�سباى باتيل - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )45000( درهم اىل طالب  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  11120/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

�سركة  عن  وال�سادر  دره��م(   000006( رقم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
منظر ال�سماء لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م بقيمة )396422( درهم  .

طالب التنفيذ : خريات لبنان للخ�سار والفاكهه �ض.ذ.م.م
�سارع بور�سعيد - مبنى قرية االعمال - بلوك  دب��ي -  دي��رة -  دب��ي -  ام��ارة  عنوانه:االمارات - 

ب - �سقة التا�سع - مكتب 911 - دوار ال�ساعة
الغذائية  املواد  ال�سماء لتجارة  �سينغ 2- منظر  �سينغ ح�سوره  رافيندر   -1 : اإعالنهما  املطلوب 

�ض.ذ.م.م - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )396.422( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 70021

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:4927/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثالثة ع�سر رقم 762
مو�سوع املنازعة : اوال بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية املبلغ املرت�سد يف ذمتها )66866.76( درهم فقط �سته و�ستون 
الفا وثمامنائة و�سته و�ستون درهما و�سته و�سبعون فل�سا قيمة توريدات معدات قامت بها املدعية للمدعي عليها ومل يتم 
 - ال�سداد  2020/12/30 حتى متام  واحلا�سل يف  فاتورة  اخر  ا�ستحقاق  تاريخ  12٪ من  بواقع  القانونية  والفائدة  �سدادها 

ثانيا:الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات  . 
املتنازع:كلهور اويل فيلد اكومبنت�ض ليمتد

عنوانه:االارات  - امارة دبي جبل علي ال�سناعية - دبي - �سارع ار�ض رقم ا�ض 50805 
املطلوب اإعالنه :  1- جوجا�ض اخلليج للنفط والغاز ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 

املرت�سد يف  املبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  اوال  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : االإع��الن  مو�سوع 
ذمتها )66866.76( درهم فقط �سته و�ستون الفا وثمامنائة و�سته و�ستون درهما و�سته و�سبعون فل�سا قيمة توريدات معدات 
قامت بها املدعية للمدعي عليها ومل يتم �سدادها والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ ا�ستحقاق اخر فاتورة واحلا�سل 
اخلمي�ض  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�سروفات-  بالر�سوم  عليها  املدعي  ثانيا:الزام   - ال�سداد  متام  حتى   2020/12/30 يف 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  ال�ساعة:09:00 �سباحا  امل��واف��ق:2022/11/17 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

الت�سويات  الودية    
70330 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2266/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
والفائدة  دره��م   )300.000( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  االم��ر  با�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
القانونية بواقع 9٪ من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 

املدعي:اتفاق الدولية للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - �سارع �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج جور�سفرن كومري�سال - �سقة 

1207 - بجوار كروان بالزا - بناية بنك دبي اال�سالمي - وميثله:حممد عبيد خلفان الر�سة ال�سويدي
املطلوب اإعالنه :  1- رمي الطاعي  -  �سفته : مدعي عليه

اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/10/26 -  اأمر  مو�سوع االإعالن :طلب ا�ست�سدار 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )300.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 5٪ من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، 
ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافه بح�سب االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة 

التنظيمية لقانون االجراءات املدنية  .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
 اعالن بالن�سر

1164/2021/300 ا�ستئناف مدين  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- حممد ن�سري حممد فريوز - جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف / حممد زاهد )�سقيق املتويف( ب�سفته من ورثة املتويف عبيد 
اهلل حممد اليا�ض -  قد ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 884/2021 
مدين جزئي -  وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2022/12/12 ال�ساعة 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70197

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
 اعالن بالن�سر

1560/2021/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- �سركة اأي تي اأية �ستار للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م 
- جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / دافيد بريا رو�سا -  قد ا�ستاأنف 
م�سارف  جت��اري   2022 ل�سنة   644 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  ال��ق��رار/احل��ك��م 
جزئي -  وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2022/12/12 ال�ساعة 10.00 
او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  �سباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70197

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5706/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

 ، رقم 402/2021 جت��اري م�سارف جزئي  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1.629.489.39( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع
مركز   - القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  بر�ستيج  مكتب   - اخل��ان   - ال�سارقة  عنوانه:امارة 

الغامن لالأعمال - الطابق ال�ساد�ض - مكتب 606 - هاتف:065289955 - فاك�ض:065289922
املطلوب اإعالنه : 1- خالد مو�سى حممد احمد �ساهني - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1629489.39( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ ر�سوم 
خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  12292/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

 2018/7/15 بتاريخ   000020 رقم  )ال�سيك  التالية  املرجتعة  ال�سيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
ب��ت��اري��خ:2018/7/31 مببلغ 33.000 دره��م( )وال�سيك رقم  مببلغ 33.000 دره��م( )وال�سيك رقم 000021 
ب��ت��اري��خ:2018/8/31 مببلغ  رقم 000003  )وال�سيك  دره��م(  ب��ت��اري��خ:2018/8/15 مببلغ 34.013   000022

27.967.84 درهم( باجمايل مبلغ )131.265.84( والر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : �سابرو�ض لتجارة االأخ�ساب �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع اخلليج التجاري 2 - برج و�سوبا �سفاير 
- مكتب 404

املطلوب اإعالنهما : 1- براناف �سا�سيكانت �ساوهان 2- بي اأي يف اي جي العمال تنفيذ الت�سميم الداخلي 
ذ.م.م - �سفتهما : منفذ �سدهما

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : االإع���الن  مو�سوع 
وقدره )127980.84( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  12293/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : مطالبة املنفذ �سدهم بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )0003226( امل�سحوب على 

بنك االمارات دبي الوطني باال�سافة اىل قيمة )28243.42( درهم  .
طالب التنفيذ : �سابرو�ض اإنرتنا�سيونال جروب �ض.م.ح

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع اخلليج التجاري 2- برج �سوبا 
�سفاير - مكتب 404

املطلوب اإعالنه : 1- م�سنع مفرو�سات الهام البيت �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )28243.42( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 12614/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

على  وال�سادر  )000016و000017و000018(  ارق��ام  املرجتعة  ال�سيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
م�سرف عجمان بقيمة )65000( درهم والر�سوم وامل�ساريف و�سدور قرار مبنعه من ال�سفر  .

طالب التنفيذ : كرم غ�سان الر�سالنى
عنوانه:امارة ال�سارقة - منطقة املجاز 1 - بناية النيلي 10 - بجوار مطعم بخار اخلليج الطابق  اخلام�ض - 
karamalrslane@gmail.com:سقة رقم 505 - هاتف رقم 0562272994 - الربيد االلكرتوين�
املطلوب اإعالنهما : 1- ابو �سيخه ملقاوالت البناء �ض.ذ.م.م 2- عالء احمد ابراهيم عبدالفتاح - مدير املنفذ 

�سدها االوىل و)القائم على حترير وتوقيع ال�سيكات حمل التنفيذ املاثل( - �سفته : منفذ �سدهما
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )65000(

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2094/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859

مو�سوع الدعوى : احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )214.000( درهم مئتني واربعة ع�سر الف 
درهم والفوائد القانونية التاأخريية بواقع 5٪ �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام - ثانيا:الزام املدعي عليها 

بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:عيادة اآريا �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - اجلمريا االوىل - دبي - �سارع الو�سل - مبنى فيال رقم 264 - �سقة فيال رقم 264
وميثله:اأ�سامة ح�سن عثمان دبلوك

املطلوب اإعالنه :  1- م�ستودع كاليوم لالأدوية �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
للمدعية مبلغ وقدره  ت���وؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام  ال��دع��وى ومو�سوعها احلكم  اأق���ام عليك  ق��د    : االإع���الن  مو�سوع 
اال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   ٪5 بواقع  التاأخريية  القانونية  والفوائد  دره��م  الف  ع�سر  واربعة  مئتني  دره��م   )214.000(
حتى ال�سداد التام - ثانيا:الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم االثنني  
املوافق  2022/11/21  ال�ساعة 09.00 �ض ويقت�سي ح�سوركم امام ادارة الدعوى االبتدائية )الثانية ع�سر( بقاعة التقا�سي 
عن بعد التي ميكن الو�سول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين - خدماتنا االلكرتونية العامة - جداول جل�سات 
الق�سايا  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6731/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
باال�ستئناف  واملعدل  جزئي  جت��اري   3592/2020 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

جتاري  ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )4.504.285.25( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد �ض.م.ع

اأب��راج رجال االعمال - برج ا�سبكت تاور - الطابق  عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة - 
- مكتب رقم

املطلوب اإعالنهم : 1- مازيار حميد ميناجى مقدم 2- كاميار حميد ميناجى مقدم 3- ان اي كيه للتجارة 
العامة ذ.م.م - �سفتهم : منفذ �سدهم

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4504285.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2130/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�سادر يف النزاع رقم 848/2022 نزاع مدين ب�سداد مبلغ )230000( 
درهم بالفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة .

طالب التنفيذ : م�سطفى عبدالكرمي يحيى العزوز
عنوانه:االمارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي -وميثله:ح�سن عبداهلل حممد العبدويل

املطلوب اإعالنه : 1- عزالدين ه�سام عناد - �سفته : منفذ �سده
املبلغ املنفذ به  اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  مو�سوع االإع��الن : قد 
وقدره )230000( درهم بالفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة وامل�ساريف والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13699 بتاريخ 2022/11/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7324/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1096/2022 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )18013( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : تور�ض لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع االبراج - داماك اك�سل تور - مكتب رقم 2006 - رقم 
مكاين 2542586046

املطلوب اإعالنه : 1- جوبال �سيني �سانتو�ض كومار - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )18013( درهم اىل طالب  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• اأبوظبي -الفجر:

واال�ست�سارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اخ��ت��ت��م 
ال�سارقة  معر�ض  من   41 ال���  الن�سخة  يف  م�ساركته 
ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ال���ذي اأق��ي��م حت��ت رع��اي��ة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم ال�سارقة، ونظمته هيئة 
ال�سارقة للكتاب على مدار 11 يوماً يف مركز اإك�سبو 

ال�سارقة، حتت �سعار حتت �سعار »كلمة للعامل«، حيث 
اإ�سداراً   150 من  باأكر  املعر�ض  »تريندز«  اأث��رى 
من  اأ�سيلة ومرتجمة وجمموعة  كتب  بني  تنوعت 

ال�سال�سل العلمية.
ون��ظ��م »ت���ري���ن���دز« ع��ل��ى ه��ام�����ض ف��ع��ال��ي��ات املعر�ض 
ب��رن��اجًم��ا ع��ل��م��ًي��ا وث��ق��اف��ًي��ا، ���س��م��ل اإق���ام���ة جل�ستني 
»العالقات  على  ال�سوء  االأوىل  �سلطت  حواريتني، 
اخلليجية«،   - االإيطالية  والدبلوما�سية  الثقافية 

وتناولت الثانية »دور املراأة يف بناء ال�سالم«، اإ�سافة 
اإىل تنظيم حفل توقيع 10 اإ�سدارات جديدة لباحثي 
وموؤلفي املركز، �سمن مبادرة »تريندز لدعم االأقالم 
وفود  ا�ستقبال  ع��ن  ف�����س��اًل  ال���واع���دة«،  االإم��ارات��ي��ة 
واأكادميية  ثقافية  و�سخ�سيات  وم�سوؤولني  ر�سمية 

وزوار من خمتلف دول العامل.

�سراكة فاعلة
واال�ست�سارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  وق���ع  ك��م��ا 
اتفاقية تعاون وتفاهم مع مركز اأبوظبي للرتجمة 
ال�سراكة  تعزيز  اإىل  االتفاقية  وت��ه��دف  القانونية، 
ال��ف��اع��ل��ة وال��ب��ّن��اءة ب��ني ال��ط��رف��ني يف امل��ج��االت ذات 
االهتمام امل�سرتك، و�سهد توقيع االتفاقية الدكتور 
حممد عبداهلل العلي، الرئي�ض التنفيذي ل� »تريندز«، 
و�سعادة خلفان م�سبح املهريي رئي�ض مركز اأبوظبي 
للرتجمة القانونية، وقد وّقعها عن »تريندز« طالل 
احلمادي رئي�ض قطاع ال�سوؤون االإدارية يف »تريندز«، 
وعن مركز الرتجمة حممد �سدقي الكيالين املدير 
ال��ع��ام ل��� »اأب��وظ��ب��ي ل��ل��رتج��م��ة«، وذل���ك على هام�ض 

فعاليات املركز يف معر�ض ال�سارقة للكتاب.

ا�ستك�ساف الفر�ض
مركز  رئي�ض  املهريي  م�سبح  خلفان  �سعادة  واأو�سح 
االتفاقية  توقيع  اأن  القانونية  للرتجمة  اأبوظبي 

خربات  من  واال�ستفادة  اجلهود  تكامل  اإىل  يهدف 
امل�سرتك،  االه���ت���م���ام  ذات  امل���ج���االت  يف  ال��ط��رف��ني 
م�سيًفا اأن »اأبوظبي للرتجمة القانونية« و»تريندز« 
املعرفة  ت��ب��ادل  اإىل  االت��ف��اق��ي��ة  خ���الل  م��ن  ي�سعيان 
واخل�����ربات وال��ت��ج��ارب امل��وؤ���س�����س��ي��ة ال��ت��ي ي��زخ��ر بها 
الطرفان، اإ�سافة اإىل ا�ستك�ساف الفر�ض وال�سراكات 
امل�ستقبلية يف خمتلف املجاالت، مثمًنا الدور احليوي 
واملتطور ملركز تريندز وما ي�سهده من طفرة نوعية 

على امل�ستويات البحثية والعلمية.

دعم املعرفة
الرئي�ض  ال��ع��ل��ي  ع���ب���داهلل  ال���دك���ت���ور حم��م��د  وق�����ال 
واال�ست�سارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مذكرات  م��ن  �سل�سلة  �سياق  يف  ت��اأت��ي  االتفاقية  اإن 
التفاهم والتعاون التي يربمها »تريندز« مع العديد 
من الهيئات واجلهات املحلية واالإقليمية والدولية، 
�سراكات  واإق��ام��ة  للتعاون  جديدة  اآف��اق  فتح  بهدف 
البحثي  االإن��ت��اج  تعزيز  يف  ت�سهم  وف��ع��ال��ة،  منتجة 
م��ع مركز  ال��ت��ع��اون  مثّمًنا  امل��ع��رف��ة،  ودع��م  والعلمي 
من  عنه  �سيثمر  وما  القانونية،  للرتجمة  اأبوظبي 
الطرفني  م�سالح  تخدم  وهادفة  م�سرتكة  م�ساريع 
�سيعزز  االت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  اأن  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م��ا.وذك��ر 
ال�سراكة القائمة بني »تريندز« و»اأبوظبي للرتجمة 
ت�سب  التي  العامة  امل�سلحة  يخدم  مبا  القانوينة«، 

اأعلى  يف ا�سرتاتيجية »تريندز« الهادفة اإىل حتقيق 
امل��وؤ���س��رات يف ال��دق��ة واحل��رف��ي��ة يف امل��ج��االت كافة، 
االتفاقية،  اأه��داف  لتحقيق  الطرفني  �سعي  م��وؤك��ًدا 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف ا���س��ت��ف��ادة ق��ط��اع ال�������س���وؤون االإداري�������ة يف 
املعتمدة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال���رتج���م���ات  م���ن  »ت���ري���ن���دز« 

واملوثوقة ملركز اأبوظبي للرتجمة.

ا�ست�سراف امل�ستقبل
يحر�ض  »تريندز«  اأن  العلي  الدكتور  اأكد  ذلك،  اإىل 
االإقليمية  الكتب  معار�ض  امل�ساركة يف خمتلف  على 
يف  واالإ�سهام  واملعرفة،  العلم  ن�سر  بهدف  والدولية 
ال��ق��راء مب��ح��ت��وى علمي ر���س��ني يفتح االآف���اق  رف���د 
وامل�ساركة  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ال���س��ت�����س��راف  ال��ع��ق��ول  اأم������ام 
التي  الكثيفة  بالزيارات  م�سيداً  �سنعه،  يف  الفاعلة 
�سهدها جناح املركز يف الن�سخة ال� 41 من معر�ض 
ال�سارقة الدويل للكتاب، مو�سحاً اأن ذلك يدل على 
اأن اإ�سدارات ور�سالة املركز حتظى باهتمام وتقدير 

خمتلف فئات و�سرائح زوار املعر�ض.
ال��دويل للكتاب يعد  ال�سارقة  اأن معر�ض  اإىل  واأ�سار 
اأحد اأبرز واأهم املحافل الثقافية والفكرية االإقليمية 
ومئات  ال��دول  ع�سرات  فيه  ي�سارك  حيث  والعاملية، 
الرية،  فعالياته  خ��الل  وي�ستقطب،  الن�سر،  دور 
حول  من  واملبدعني  واملثقفني  املفكرين  من  نخبة 
والفكري  ال��ث��ق��ايف  املحفل  ه��ذا  اأن  م�سيفاً  ال��ع��امل، 

والعلمي  البحثي  »تريندز«  بنتاج  للتعريف  من�سة 
امل�����س��ارك��ة للعام  امل��رك��ز على  وامل��ع��ريف، حيث ح��ر���ض 

الثالث على التوايل.

وفود وزوار
و���س��ه��د ج��ن��اح »ت���ري���ن���دز« ال����ذي ����س���ارك يف معر�ض 
ال�سارقة للكتاب، على مدار 11 يوماً، زيارات كثيفة 
بنت  ن��ورة  اأبرزها: معايل  ع��دة،  ر�سمية  و�سخ�سيات 
ورامونا�ض  وال�سباب،  الثقافة  وزيرة  الكعبي  حممد 
دولة  ل��دى  ليتوانيا  جمهورية  �سفري  دافيدوني�ض 
واأ���س��رف ح��م��دي وزير  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات 
مفو�ض جتاري ورئي�ض املكتب االقت�سادي والتجاري 
يف  العربية  م�سر  جلمهورية  العامة  القن�سلية  يف 
خليفة  اآل  اأح��م��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  و���س��ع��ادة  دب���ي، 
رئي�ض هيئة البحرين للثقافة واالآثار، و�سعادة اأحمد 
للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  رئي�ض  العامري  ركا�ض  بن 
والدكتور ح�سن بن اأحمد بالبيد عميد كلية احلرم 
اأحمد  ال�سيخ  ب��ن  وال��دك��ت��ور حمد  ال�����س��ري��ف،  امل��ك��ي 
االإ�سالمية  ال�سوؤون  لدائرة  العام  املدير  ال�سيباين 
وال��ع��م��ل اخل���ريي يف دب���ي، وال�����س��ي��د ع��ب��داهلل اأحمد 
ال�سيخ رئي�ض احتاد النا�سرين ال�سودانيني، والدكتور 
عادل �سعد مدير معر�ض اخلرطوم الدويل للكتاب، 
والنوعية  القيمة  »تريندز«  اإ�سدارات  ال��زوار  وثمن 

التي ت�سهم بدور كبري يف ن�سر املعرفة.

اأثرى فعاليات املعر�ض بربنامج علمي وثقايف نوعي

تريندز يختتم م�صاركته يف ال�صارقة للكتاب بتوقيع مذكرة تعاون مع اأبوظبي للرتجمة القانونية

منح املجل�ض العربي لالآثاريني العرب ال�سفرية فوق العادة 
العربية للرتبية والثقافة  املنظمة  العربية لدى  للثقافة 
والعلوم “االألك�سو” ال�سيخة اليازية بنت نهيان اآل نهيان 
لدورها  ت��ق��دي��راً  ال��ع��رب  ل��الآث��اري��ني  العربي  املجل�ض  درع 
م��ن خالل  احل�����س��اري  ال���رتاث  الكبري يف حماية وج��م��ع 
العربية”  النقو�ض  “بوابة  اإلكرتوين  اأكرب موقع  تاأ�سي�ض 
واالأحجار  ال�����س��خ��ور  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ن��ق��و���ض  للكتابات 
على  الباحثني  لت�سجيع  ج��وائ��ز  ولر�سدها  وال��واج��ه��ات، 
بقيمة  ال�سخرية  النقو�ض  مل��واق��ع  امليدانى  امل�سح  اأع��م��ال 

4500 دوالر اأمريكي. 
اأعلن ذلك خالل افتتاح املوؤمتر الدويل للمجل�ض العربي 
لالحتاد العام لالآثاريني العرب اخلام�ض والع�سرين الذي 

اأقيم حتت رعاية جامعة الدول العربية بعنوان “درا�سات 
يف اآثار الوطن العربي” مبقر املجل�ض مبدينة ال�سيخ زايد 

يف جمهورية م�سر العربية. 
العربي  املجل�ض  رئي�ض  الكحالوي  حممد  الدكتور  و�سلم 
لالحتاد العام لالآثاريني العرب كاًل من الدكتور حممود 
عبد البا�سط عطية )م�سر( مدر�ض بق�سم االآثار امل�سرية 
بكلية االآثار جامعة القاهرة، والدكتور خلدون هزاع عبده 
االآداب  كلية  االآث���ار  ق�سم  م�سارك  اأ�ستاذ  )اليمن(  نعمان 
)م�سر(  عبداملطلب  اأن���ور  فايز  وال��دك��ت��ور  ذم���ار،  جامعة 
جامعة  االآداب  بكلية  العربية  اجلزيرة  �سبه  تاريخ  اأ�ستاذ 
دم��ن��ه��ور ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��وائ��ز امل��ج��ل�����ض ال��ع��رب��ي يف جمال 
من  ال�سخور،واملقدمة  على  العربية  والكتابات  النقو�ض 

ال�سيخة اليازية بنت نهيان اآل نهيان �سفرية الثقافة لدى 
االألك�سو،موؤ�س�سة �سركة اأنا�سي لالإعالم ، وقيمة كل جائزة 

1500 دوالر. 
لالحتاد  العربى  املجل�ض  درع  اأن  الكحالوي  الدكتور  اأكد 
العام لالآثاريني العرب هو اأرفع اجلوائز الذي مينح دائًما 
باع طويل يف  الذين لهم  العربية  ال��دول  لروؤ�ساء وملوك 
حماية االآثار وت�سجيع العمل االأثري وملكانتهم الرفيعة ملا 
اأولوه من عناية ورعاية لالآثار والرتاث يف الوطن العربي 
اآل  نهيان  بنت  اليازية  لل�سيخة  العام  هذا  منحه  مت  وقد 
العربية  املنظمة  ل���دى  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ���س��ف��رية  ن��ه��ي��ان 
�سركة  وموؤ�س�سة  )االألك�سو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

اأنا�سى لالإعالم. 

منح �صفرية الثقافة لدى الألك�صو درع 
املجل�ض العربي لالآثاريني 

•• ال�صارقة-الفجر:

خالل  االإماراتيني”  النا�سرين  “جمعية  وّق��ع��ت 
ال�ّسارقة  م��ع��ر���ض  ال�41  ال�����دورة  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
يف  الن�سر  قطاع  تخدم  اتفاقيات  للكتاب  ال���ّدويل 
الدولة بهدف تو�سيع نطاق اأعمال اأع�سائها حملياً 
االإماراتيني  النا�سرين  جمعية  فعقدت  واإقليمياً. 
 ،Nielsen BookData م����ع  ات���ف���اق���ي���ة 
الكتب  توزيع  خدمات  تقدمي  يف  الرائدة  ال�سركة 
واتفاقّية  الدويل،  امل�ستوى  وقيا�ض مبيعاتها على 
مع جمعية ال�سارقة التعاونية، باالإ�سافة اإىل عدداً 

من االتفاقيات امل�سرتكة االأخرى. 
 Nielsen« م���ع  ال�����س��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  وت���ر����س���خ 
على  االإم��ارات��ي  النا�سر  مكانة   »BookData
امل�ستويني االإقليمي والعاملي، حيث حتظى ال�سركة 
اخلدمات  �سركات  �سل�سلة  �سمن  مرموقة  مبكانة 
الت�سويقية التي تعتمد على حتليل بيانات املبيعات 
خدماتها  وتت�سمن  البيع،  نقاط  نتائج  وقيا�ض 
البحثية حتليل مبيعات التجزئة للكتب املطبوعة 
النا�سرين  “جمعية  �ستنظم  كما  دول���ة.   11 يف 

خاللها  م���ن  ت��ق��دم  ع��م��ل  ور����س���ة  االإماراتيني” 
ال�سركة خال�سة خرباتها للنا�سرين االإماراتيني. 
 واأّما عن االتفاقّية مع جمعية ال�سارقة التعاونية، 
للقارئ  االإماراتي  الكتاب  اإي�سال  اإىل  فهي تهدف 
اجلمعية  ف���روع  يف  اأع�سائها  اإ����س���دارات  وع��ر���ض 
ومناطقها  ال�����س��ارق��ة  م���دن  خمتلف  يف  امل��ن��ت�����س��رة 
جل��ع��ل��ه��ا م��ت��اح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، وذل�����ك ي��ر���ّس��خ مهام 
اجلمعّية يف جعل اجلانب الثقايف جزء من مهامنا 

اليومية. 
قال  املعر�ض،  يف  اجلمعّية  م�ساركة  على  وتعليقاً 
را�سد الكو�ض، املدير التنفيذي جلمعية النا�سرين 
ال�سارقة  دورة من معر�ض  كل  “يف  االإم��ارات��ي��ني: 
للكتاب تعزز اجلمعية ح�سورها يف عامل  ال��دويل 
وت�سهيل  لدعم  واث��ق��ة  خطى  يف  وتنطلق  الن�سر، 
يف  اآخ��ذة  وعاملياً،  عربياً  االإم��ارات��ي  الكتاب  حركة 
اأ����س���واق جديدة،  اإىل  ال��و���س��ول  اأه��م��ي��ة  اع��ت��ب��اره��ا 
�سركات  الرائدة لكربى  واال�ستفادة من اخلربات 
التوزيع اإقليمياً وعاملياً، ومع ال�سعار املبدع لدورة 
“كلمة  اإر����س���ال  يف  اجلمعية  �ست�سهم  ال��ع��ام،  ه���ذا 
للعامل” تعزز من خاللها مكانة النا�سر االإماراتي 

على خارطة الن�سر الدولية، الأنها على يقني باأن 
اإي�سالها، وخدمة  قوة الكلمة تكمن بالقدرة على 
الكتاب ت�سمل اإي�ساله اإىل القراء واإتاحة حمتواه 

اأمام اجلمهور«.
التنفيذي  الرئي�ض  اجلنيد،  �سامل  ماجد  واأ���س��اد 
لتعاونية ال�سارقة بهذا التعاون املثمر مع جمعية 
النا�سرين االإماراتيني التي حتظى بح�سور مميز 
االتفاقية  توقيع  ب��اأن  قال  و  الثقافية،  املحافل  يف 
ياأتي امتداداً ل�سل�سلة من اخلطوات التي خطتها 
ح�سورها  ت��ع��زي��ز  اإط������ار  يف  ال�������س���ارق���ة  ت��ع��اون��ي��ة 
اأهمية �سناعة الكتاب ودعم  وم�ساركتها يف تعزيز 
النا�سر االإماراتي مبا يرفد امل�سهد الثقايف واملعريف 
يف اإم����ارة ال�����س��ارق��ة وال���دول���ة ع��م��وم��اً، ن��ظ��راً الأن 
الكتاب واكت�ساب املعارف تعترب اأحد اأبرز مقومات 
التنمية امل�ستدامة واالزدهار الذي يرفع من قدرة 
اأن  اإىل  م�سرياً  تناف�سيتها،  من  ويزيد  القطاعات 
م�سوؤولياتها  مبمار�سة  معنية  ال�سارقة   تعاونية  
والهيئات  امل���وؤ����س�������س���ات  دع�����م  جت�����اه  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
واجلمعيات الثقافية، ان�سجاماً مع ا�سرتاتيجيتها 
الرامية اإىل توظيف فروعها وتزويدها مبن�سات 

الرتويجية  امل�ساحات  تخ�سي�ض   مع  الكتب  بيع 
اخل��ا���س��ة ب��ا���س��ت��ق��ط��اب ال���ق���راء، وذل����ك مب���ا يلبي 
�سلطان  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وروؤى  توجيهات 
حاكم  االأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن 
وت�سجيع  املعرفة  �سناعة  دعم  ب�سرورة  ال�سارقة، 
لزيادة  ومطالعتها  ال��ك��ت��ب  اق��ت��ن��اء  ع��ل��ى  االأب���ن���اء 

ر�سيدهم املعريف والثقايف. 
ولفت اإىل اأن التعاونية وفقا لالتفاقية �ستخ�س�ض 
النا�سرين  اإ���س��دارات  لعر�ض  ف��رع  كل  يف  من�سات 
االإمارة  يف  الثقافية  احل��رك��ة  لدعم  االم��ارات��ي��ني 

ورفد املت�سوقني باأحدث الكتب والعناوين املهمة.
وقد عقدت جمعية النا�سرين االإماراتيني �سراكات 
اأخرى مع كل من مكتبة جرير يف اململكة العربية 
كينوكونيا،  وم��ك��ت��ب��ة  و”بوردرز”،  ال�����س��ع��ودي��ة، 
وبريد  امل��ج��رودى   للتوزيع، ومكتبة  دب��ي  ومكتبة 

االإمارات، و�سركة “توزيع«.
املوقع  اإط���الق  املعر�ض  يف  اجلمعية  جناح  و�سهد 
الذي  للتوزيع”،  من�سة  “�سركة  ل���  االإل��ك��رتوين 
تطوير  النا�سرين  م��ن  اجلمعية  الأع�����س��اء  يتيح 
واإتاحتها  اإ���س��دارات��ه��م  ت�����س��وي��ق  اآل���ي���ات  وت�سهيل 

املحلية  ال���ك���ت���ب  م���ع���ار����ض  يف  ال����ق����راء  جل���م���ه���ور 
والدولية، وعرب االإنرتنت.

و���س��ّك��ل��ت م���ب���ادرة من�سة ف��ر���س��ة الأك���ر م��ن 19 
اإ�سداراتهم  جديد  لعر�ض  اإماراتّية  ن�سر  دور  دار 
“جمعية  ج��ن��اح  حظي  حيث  امل��ع��ر���ض،  زوار  اأم���ام 
الزوار، لالطالع  باإقبال  االإماراتيني”  النا�سرين 
ع���ل���ى م����ا ت��ت��م��ي��ز ب����ه االإ�������س������دارات م����ن ت���ن���وع يف 
والفئات  ت��ت��ن��اول��ه��ا،  ال��ت��ي  امل��ع��رف��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
العمرية التي ت�ستهدفها.و�سمت قائمة دور الن�سر 

ال�41 من املعر�ض عرب جناح  ال��دورة  امل�ساركة يف 
االأدب����اء  دار  م���ن:  ك���اًل  للجمعية  ال��ت��اب��ع��ة  من�سة 
الكتاب،  بوابة  احلكايات،  �سيدة  والّتوزيع،  للّن�سر 
�سليبي،  ���س��ع��اد  للن�سر،  ك��ورن��رز  ف���ور  االأن��دل�����ض، 
بيبليو�سميا  للن�سر،  ال�سيف  دار  ذ.م.م،  ورك  درمي 
للن�سر والتوزيع، مكارم، التفرد خدمات الت�سميم 
ون�سر املطبوعات، من�سورات بيت الُكّتاب، هماليل، 
ع�ستار، ماهرون، البيان، حروف للن�سر والتوزيع، 

التخيل لالإعالم، وكلمن للن�سر.

وّقعت اتفاقيات تخدم قطاع الن�سر يف الدولة يف ال�سارقة الدويل للكتاب 

ز ح�صور الكتاب الإماراتي عامليًا   )النا�صرين الإماراتيني( تعزِّ
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هل تالعبوا بالتفا�سيل احلقيقية حول حياة النجمة؟!

 ..)Blonde( 
يركز على اجلانب 

العاطفي والنف�صي من 
حياة مارلني مونرو 

البندقية  "بلوند" الأول مرة يف مهرجان  ُعر�ض 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ال�����دويل ال��ت��ا���س��ع وال�����س��ب��ع��ني، يف 8 
�سبتمرب/اأيلول املا�سي، ثم انتقل اإىل دور العر�ض 
ذاته،  ال�سهر  م��ن  ال�16  يف  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
ال�28  يف  نتفليك�ض،  من�سة  على  اأخ��رًيا  ليعر�ض 
االآراء  م��ن  ال��ع��دي��د  متلقًيا  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  م��ن 
�سخ�سية  ت�����س��وي��ر  معظمها  ا�ستنكر  امل��ت��ب��اي��ن��ة، 
مونرو غري الواقعي، وا�ستباحة ماآ�سيها اخلا�سة 
ال�سخ�سية  م�سريتها  اعرت�ست  التي  وامل�ساعب 
واملهنية، اإىل حد دفع االبع�ض اإىل و�سفة باملهني 

الإرث النجمة الراحلة وللن�ساء عموًما.
يبداأ الفيلم بت�سوير طفولة نورما جني، وهو ا�سم 
مونرو احلقيقي، يف كنف والدتها غالدي�ض التي 
تعاين من ا�سطرابات نف�سية �سديدة، تدفعها اإىل 
االأب  غ��ي��اب  على  ولومها  ج�سدًيا  ابنتها  تعنيف 
موؤطرة  هيئة �سورة  على  الفيلم  ط��وال  احلا�سر 
لتغدو  ج���ني،  ن��ورم��ا  البنتها  غ��الدي�����ض  تقدمها 
امل�ستقبل  ال�سورة هاج�ض مارلني مونرو يف  تلك 
ودافعها الوحيد، كما يقرتح الفيلم، لال�ستمرار.

ينتقل الفيلم عرب قفزة مونتاجية اإىل اأربعينيات 
مونرو  مارلني  ا�سم  انت�سر  حني  املا�سي،  القرن 
ثم  �ساعدة،  اأزي���اء  كعار�سة  املجالت  اأغلفة  على 
عامل  اقتحام  يف  حم��اوالت��ه��ا  ت�سوير  اإىل  ينتقل 
قبل  من  اجلن�سي  لالعتداء  وتعر�سها  التمثيل، 
مدير اال�ستديو، ثم عالقتها الثالثية مع كل من 

ت�سارلز "كا�ض" �سابلن جونيور واإدوارد ج. "اإدي" 
ثم  كا�ض،  من  االأول  وحملها  جونيور،  روبن�سون 
اإج��ه��ا���س��ه��ا وزواج���ه���ا م��ن ال��ري��ا���س��ي امل��ع��ن��ف جو 
الكاتب  وزواج��ه��ا من  منه  ثم طالقها  دمياجيو، 
اإجها�سها  اإىل  و����س���واًل  م��ي��ل��ل��ر،  اآرث����ر  امل�����س��رح��ي 
داخل  متكررة  غ�سب  نوبات  يف  ووقوعها  الثاين 
النف�سية  تدهور حالتها  نتيجة  الت�سوير،  مواقع 
اإىل  وامل��خ��درات، و���س��واًل  الكحول  واإدم��ان��ه��ا على 
عمر  ع��ن  زائ����دة  ج��رع��ة  نتيجة  امل��وؤ���س��ف  رحيلها 

يناهز ال�36.
كما يت�سح من احلبكة، يركز الفيلم على اجلانب 
كان  اأم��ر  النجمة.  حياة  من  والنف�سي  العاطفي 
اأنه اأجُنز على نحو عال  من املمتع م�ساهدته، لو 
من احلرفية والدقة، اإال اأن الفيلم اجلديد يقّزم 
�سراعات النجمة الراحلة اإىل حد بعيد، ويظهرها 
اإدارة  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت��ائ��ه��ة وم��غ��م��ورة غ��ري  كطفلة 
كلي  ب�سكل  ومكبلة  ال�سخ�سية،  حياتها  تفا�سيل 
فمن  با�ستمرار.  تالحقها  التي  االأبوية  بامل�ساكل 
اأدوارها  اإىل  املتعددة، و�سواًل  العاطفية  عالقاتها 
النجمة  كر�ستها  التي  والبري�سونا  ال�سينمائية 
عن نف�سها طوال م�سريتها الفنية، يحاول الفيلم 
ا�ستغاثة،  ك�سرخة  باأ�سرها  م��ون��رو  حياة  اإظ��ه��ار 
وجعلها جمرد �سحية للرجال الغائبني واملعنفني 
التي  النمطية  وال�����س��ور  الرتفيهية  ولل�سناعة 
متالعًبا  حينها،  املثرية  ال�سقراء  بالفتاة  اأحاطت 

م�سيًفا  ح��ي��ات��ه��ا،  ح���ول  احلقيقية  بالتفا�سيل 
العديد من ق�س�ض التعنيف االأ�سري غري املوؤكدة 
اغت�ساب،  وم�����س��ه��دي  م���ون���رو،  وال�����دة  ق��ب��ل  م���ن 
ا���س��ت��دي��و هوليوودي،  م��دي��ر  ق��ب��ل  م��ن  اأح��ده��م��ا 
واالآخر يرتكبه رئي�ض الواليات املتحدة االأمريكية 
اإحداها  ق�سرية،  اإجها�سات  وع��دة  املمثلة،  بحق 
جتريها مونرو خوًفا من وراثة جنينها الأمرا�ض 
لكن  نهايته،  قبل  ترتاجع  ثم  النف�سية،  والدتها 
فيه  تتعر  وال��ث��اين  ت��رك��ه��ا.  يرف�سون  االأط��ب��اء 
امل�����س��اري��ب ع��ل��ى ال�ساطئ،  ت��ق��دمي  اأث���ن���اء  م��ون��رو 
اإ�سافة اإىل كثري وكثري من الدموع التي تذرفها 
املمثلة ال�سابة، من خلف قناع ال�سهرة املبت�سم، يف 
لدرا�سة  الفيلم،  �سناع  قبل  م��ن  بائ�سة  حم��اول��ة 
احلدود غري الوا�سحة بني املهني وال�سخ�سي يف 

حياة العاملني يف جمال ال�سناعة الرتفيهية.
قد  احلقيقية،  م��ون��رو  م��ارل��ني  اأن  املحتمل  م��ن 
عانت بالفعل من ماآ�ض م�سابهة، ورمبا بجرعات 
اأكر عنًفا مما يزعم الفيلم ت�سويره، اإال اأنها من 
�سخ�سيتها  تفعل  كما  بالنحيب  تكتف  مل  املوؤكد 
امل��ت��خ��ي��ل��ة ع��ل��ى م����دار ث���الث ���س��اع��ات، ُي��ه��م��ل من 
ال�سناعة  يف  امل����ح����وري  م����ارل����ني  دور  خ���الل���ه���ا 
ت��ل��ك احلقبة،  خ����الل  االأم���ريك���ي���ة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ال�سلبة  معرفتها  جانب  اإىل  ال�����س��ارخ،  وذك��اوؤه��ا 
املحدودة  غ��ري  امل��ه��ن��ي��ة  وط��م��وح��ات��ه��ا  بال�سيا�سة 
اإنتاج خا�سة  �سركة  باإن�ساء  والتي توجتها مونرو 

بها يف مرحلة الحقة من حياتها.
يف  جنحت  التي  "بلوند" مب��ون��رو  فيلم  يهتم  ال 
اخلال�ض من لعنة الفقر وهجرة دور االأيتام اإىل 
االأدب يف جامعة  در�ست  التي  بال�سابة  وال  االأب��د. 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، وحت����دت امل��ج��ت��م��ع ع��ن��دم��ا حتولت 
وهزيلة،  �سعيفة  يظهرها  بل  مغايرة،  ديانة  اإىل 
عن  للدفاع  واخل�����س��وع  اجلن�ض  ���س��وى  متتلك  ال 
"بابا"،  ب���  واأزواج���ه���ا  لع�ساقها  م��ن��ادي��ة  نف�سها، 
وغياب  الطفولة  �سدمة  تطاردها  كيف  لي�سرح 

االأب باأب�سط االأ�ساليب واأكرها ابتذااًل. 
من  اأي  على  االأ�سماء  اإط��الق  من  الفيلم  يتهرب 
ا،  اأي�سً مونرو  حياة  يف  املزعومني  االأذى  م�سببي 
با�سم  امل��ت��ح��ر���ض  اال���س��ت��دي��و  م��دي��ر  اإىل  ف��ي�����س��ري 
ال�سيد z، واإىل الرئي�ض االأمريكي الذي اغت�سبها 
بالرئي�ض فقط، لكنه ي�سري اإىل مونرو با�سميها، 
والدتها غالدي�ض  اإىل  وكذلك  واحلقيقي،  الفني 
دون اجلميع،  وب��ع��ائ��ل��ت��ه��ا  ب��ه��ا  م�����س��ه��ًرا  ب��و���س��وح، 
الوحيدة،  هويتها  هي  امل�سروعة  معاناتها  جاعاًل 
ما دفع بع�سهم اإىل االعتقاد باأن فيلم دومينيك 

اجلديد يتغذى على "اأوجاع املراأة اجلميلة".
اأمر �سهدناه �سابًقا عرب الن�سخ الفنية التي تروي 
ق�سة االأمرية ديانا مثاًل، معيًدا اإنتاج ما يحاول 
امل�ساهد  تلك  خا�سة  ذات���ه،  الفيلم  ع��رب  ان��ت��ق��اده 
التي ي�سورها دومينيك من داخل مهبل مارلني 
التي  الق�سرية،  االإجها�ض  اإجرائها عمليات  اأثناء 

يغو�ض  وال  عميًقا،  نف�سًيا  حتلياًل  لها  ي��ق��دم  ال 
بتقدميها  يكتفي  واإمن����ا  احلقيقية،  تبعاتها  يف 
وقا�سية،  مبتذلة  وم�ساهد  كلي�سيهات  هيئة  على 
ت��ن��اه�����ض االإج��ه��ا���ض وت��ث��ق��ل امل�����راأة ب��ذن��ب��ه، مثل 
ليلومها  رحمها  داخ��ل  من  لها  اجلنني  خماطبة 
العديدة  ال��ت��ه��ي��وؤات  اأو  وقتله،  عنه  التخلي  على 
اإن��ق��اذ طفل  التي ت���رتاءى مل��ارل��ني، وفيها حت��اول 

ر�سيع من مبنى حمرتق. 
التاأليف  م��ث��ل  ن��واح��ي��ه،  بع�ض  يف  الفيلم  ينجح 
امل��و���س��ي��ق��ي وال��ت�����س��وي��ر ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي، ك��م��ا ي�سم 
واملوؤثرة،  اجلميلة  الب�سرية  ال��دالالت  من  ع��دًدا 
مائية،  ����س���الالت  اإىل  م���ارل���ني  ���س��ري��ر  ك��ت��ح��وي��ل 
ا�ستهرت  "نياغرا" ال��ذي  فيلم مونرو  اإىل  اإ�سارة 
يلتقط ج�سد مونرو،  ذل��ك،  مع  لكنه،  به حينها. 
ومن خلفه ج�سد اآنا دي اآرمي�ض، من وجهة نظر 
ذكورية بحتة، فيتعمد اإظهارها عارية ال�سدر يف 

كثري من امل�ساهد، من دون اأي مربر درامي.
ومع اأن الفيلم ينقل ال�سور الرقمية الثابتة اإىل 
اإنتاج  ويعيد  بها،  االإ���س��ادة  ت�ستحق  بدقة  احل��ي��اة 
اإال  عالية،  برباعة  والهند�سية  اللونية  تفا�سيلها 
اخلا�سة  ال�سهرية  االأزي����اء  ببع�ض  يتالعب  اأن���ه 
مب����ارل����ني، م�����س��ي��ًف��ا اإل���ي���ه���ا مل�����س��ة ح���داث���ي���ة حتى 
املتلقني  ذائقة  مع  وان�سجاًما  جذًبا  اأك��ر  ت�سبح 
امل��ع��ا���س��ري��ن، ك��اال���س��ت��ع��ا���س��ة ع��ن ح��م��ال��ة ال�سدر 
املدببة التي ميزت لبا�ض الن�ساء يف تلك احلقبة، 

باأخرى مدورة تتنا�سب مع �سيحات اليوم.
"البري�سونا"  م�����ون�����رو،  اأن  ال���ف���ي���ل���م  ي����ق����رتح 
اال���س��ت��ع��را���س��ي��ة ل��ن��ورم��ا ج���ني، ه���ي االأ����س���ا����ض يف 
تدهور �سحة املمثلة النف�سية، واأحد اأهم حمركات 
�سراعاتها الداخلية، لكنه يف�سل يف التفريق بني 
فتتحدث  العمل،  مدار  على  ال�سخ�سيتني  هاتني 
مزيف  ب�سوت  ال��وق��ت  ط��وال  اآرمي�ض  دي  املمثلة 
كذاك الذي تبنته مارلني اأمام الكامريات فقط، 
 Hypersexualization وتغايل يف جن�سنة
وامل�سي  االأكل  يف  وطريقتها  �سخ�سيتها  �سلوكيات 
اأنه  وحتى احل��زن، وه��و ما ك��ان على فيلم يدعي 
نع النتقاد الت�سييء اجلن�سي، اأن يتجنبه ب�سكل  �سُ

كلي. 
امل�ساهد  به  ي�سعر  اأن  ينبغي  ال��ذي  التعاطف  اأم��ا 
جتاه حمن مونرو وماآ�سيها ال�سخ�سية، ف�سرعان 
ما ينقلب اإىل �سعور باخلدر لكرة امل�ساهد املوؤملة 
اأن  اأي هدف درام��ي وا�سح، خا�سة  والقا�سية بال 
اأو  تبعاتها  ال  نف�سها،  االإ���س��اءة  على  يركز  الفيلم 
كثري  يف  وين�سى  عليها،  املرتتبة  النف�سية  االآث���ار 
من االأحيان اأنه يتطرق اإىل �سخ�ض حقيقي، ولو 

اأنه يبتعد عن مفهوم ال�سرية الذاتية.  
اأخرى  م��رة  هوليوود  حتتفي  "بلوند"،  فيلم  يف 
اأنه حتى املوت  ب�سهدائها، لكنها تثبت من جديد 
ذات����ه ل���ن ي��ن��ج��ي ب��ع�����س��ه��م م���ن ت���ك���رار ق�س�سهم 

واجرتارها اأماًل بفر�سة ربح منا�سبة.

امل��م��ث��ل��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ج����ودي دين�ض  دع����ت 
قبل  ت��ن��وي��ه  اإ���س��اف��ة  اإىل  نتفليك�ض  من�سة 
كراون"،  "ذا  ال��درام��ي  امل�سل�سل  حلقات 
الذي يدور حول حياة العائلة املالكة، 
من  جمموعة  اإىل  بذلك  من�سّمًة 
االأحداث  تنتقد  ال��ت��ي  االأ���س��وات 

اخليالية التي ترد يف امل�سل�سل.
املخ�سرمة،  امل��م��ث��ل��ة  وق���ال���ت 
ال���ب���ال���غ���ة م�����ن ال���ع���م���ر 87 
عاماً، يف ر�سالة وجهتها اإىل 
اإّن���ه  تاميز"،  "ذا  �سحيفة 
الذي  امل�سل�سل،  ت��ن��اول  كلما 
اجلوائز،  م��ن  العديد  ح�سد 
اأح����داث ال��وق��ت احل��ا���س��ر كّلما 
لطم�ض  ا���س��ت��ع��داداً  اأك����ر  "بدا 
اخل��������ط ال����ف����ا�����س����ل ب������ني ال����دق����ة 

التاريخية واالإثارة الفجة".
واأدت دين�ض دورّي امللكتني التاريخيتني، 
فيكتوريا  وامللكة  االأوىل  اإليزابيث  امللكة 
اإىل دور  على �سا�سة ال�سينما، باالإ�سافة 
رئي�سة العميل ال�سري جيم�ض بوند، اإم.

"ذا  م�سل�سل  اإّن  "نتفليك�ض"  وت��ق��ول 
ف���رتة  ح������ول  ي�������دور  ال�������ذي  كراون"، 
الثانية  اإليزابيث  الراحلة  امللكة  حكم 

من  م�ستوحاة  خيالية"،  درامية  "معاجلة 
اأحداث حقيقية.

الذي  للم�سل�سل،  اخلام�ض  املو�سم  وُع��ر���ض 
�سخ�سيات  جديد  متثيل  طاقم  فيه  ي���وؤدي 
املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  يف  املالكة  العائلة 
يف 9 نوفمرب/ ت�سرين الثاين اجلاري، بعد 

�سهرين من اعتالء امللك ت�سارلز العر�ض.
ميدح  حني  "يف  الر�سالة:  يف  دين�ض  وكتبت 
كثريون م�سل�سل ذا كراون على �سرده الرائع 
اأّن  اأخ�سى  خ��ي��ايل،  ب�سكل  ولكن  ل��الأح��داث، 
وبالتحديد  امل�ساهدين،  م��ن  �سخماً  ع���دداً 
يقدم حقائق  اأّن���ه  يعتقدون  ق��د  اخل���ارج،  يف 

تاريخية متاماً".
اأح���د باحلرية  ي��وؤم��ن  "ال  وت��اب��ع��ت دي��ن�����ض: 
اأن ميّر  ول��ك��ن ال ميكن  م��ن��ي،  اأك���ر  الفنية 
امل�سل�سل  الكرام… قاوم �سانعو  هذا مرور 
كل  بداية  يف  تنويه  بكتابة  املنا�سدات  جميع 

حلقة".
تعيد  اأن  لنتفليك�ض  االأوان  "اآن  واأ���س��اف��ت 
ال��ن��ظ��ر يف امل���وق���ف، م���ن اأج����ل ع��ائ��ل��ة واأم���ة 
على  كدليل  اأخ����رياً،  ع��زي��زاً  �سخ�سا  ف��ق��دت 
احرتام ملكة خدمت �سعبها على اأكمل وجه 
اأعني  يف  �سمعتها  على  وحفاظاً  عاماً،   70

م�سرتكي املن�سة الربيطانيني".

املمثلة جودي دين�ض: م�صل�صل »ذا كراون« 
ي�صتخدم الإثارة الفجة

مونرو  مارلني  ال�سهرية،  الأمريكية  واملغنية  املمثلة  �سرية  تخيل  دومينيك،  اآندرو  الأ�سرتايل،  املخرج  يعيد 
يف فيلمه اجلديد، "ال�سقراء" )Blonde(، املاأخوذ عن رواية حتمل ذات العنوان، للكاتبة جوي�ض كارول 

اأوتي�ض، ُن�سرت يف عام 1999.
ل يقدم الفيلم، كما الرواية الأ�سلية، �سرية ذاتية باملعنى الدقيق، بل ينطلق منها ليقدم تاأويله اخلا�ض 
اآرما�ض )Ana de Armas(، و�سط طاقم عمل  اآنا دي  لعبت دورها  التي  الأمريكية  النجمة  عن حياة 
ي�سمل كاًل من اآدريان برودي )Adrien Brody(، وبوبي كانافيل )Bobby Cannavale(، وخافيري 

.)Julianne Nicholson( وجوليان نيكل�سون )Xavier Samuel( سامويل�



الأنظمة الغذائية التي حتتوي على البوتا�صيوم 
والكال�صيوم متنع ت�صكل احل�صوات الكلوية

املزمنة  الكلى  باأمرا�ض  اأي�سا  وترتبط  �سديدا  اأمل��ا  الكلى  ح�سوات  ت�سبب 
وه�سا�سة العظام واأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية.

مرة  الكلى  ح�سوات  من  عانوا  الذين  االأ�سخا�ض  اأن  اإىل  اخل��رباء  وي�سري 
واحدة، لديهم فر�سة بن�سبة %30 لالإ�سابة بح�سوات اأخرى يف الكلى يف 

غ�سون خم�ض �سنوات.
غالبا ما يتم و�سف التغيريات يف النظام الغذائي ملنع ظهور ح�سوات الكلى 
املتاحة  االأبحاث  القليل من  باأعرا�ض متكررة، ومع ذلك هناك  امل�سحوبة 
واحدة  ح��ادث��ة  لديهم  ال��ذي��ن  الأول��ئ��ك  الغذائية  بالتغيريات  يتعلق  فيما 

لتكوين ح�سوات الكلى مقابل اأولئك الذين لديهم حوادث متكررة.
تاأثري  يف  للتحقيق  م�ستقبلية  درا���س��ة   Mayo Clinic باحثو  �سمم 
الوجبات  اإث��راء  اأن  اإليها  التي تو�سلوا  النتائج  الغذائية، تظهر  التغيريات 
ح�سوات  مينع  قد  والبوتا�سيوم  بالكال�سيوم  الغنية  باالأطعمة  الغذائية 

الكلى امل�سحوبة باأعرا�ض متكررة.
مري�سا   411 على  اإج���راوؤه  مت  ا�ستبيان  اإىل  الغذائية  العوامل  ا�ستندت 
عانوا من ح�سوات الكلى امل�سحوبة باأعرا�ض الأول مرة وجمموعة التحكم 
املكونة من 384 �سخ�سا متت معاينتهم جميعا يف Mayo Clinic يف 
روت�س�سرت و Mayo Clinic يف فلوريدا بني عامي 2009 و 2018.
 ،Mayo Clinic Proceedings ُن�سرت يف  التي  النتائح  اأظهرت 
اأن انخفا�ض الكال�سيوم والبوتا�سيوم يف النظام الغذائي وكذلك انخفا�ض 
لالإ�سابة  اأعلى  باحتماالت  ترتبط  والفيتات،  والكافيني  ال�سوائل  تناول 

بح�سوات الكلى الأول مرة.
73 مري�سا من بني املر�سى الذين خ�سعوا لت�سكيل ح�سوات الأول  عانى 
مرة، من تكرار ح�سوات خالل متو�سط   4.1 �سنة من املتابعة. وجد حتليل 
بتكرار  تنباأت  والبوتا�سيوم  الكال�سيوم  من  املنخف�سة  امل�ستويات  اأن  اإ�سايف 
االإ�سابة. يقول طبيب اأمرا�ض الكلى يف Mayo Clinic وكبري موؤلفي 
الدرا�سة اأندرو رول : "قد تكون لهذه النتائج الغذائية اأهمية خا�سة الأن 
اإىل  اأ�سا�سا  ا�ستندت  قد  الكلى  ح�سوات  من  بالوقاية  اخلا�سة  التو�سيات 
العوامل الغذائية املرتبطة بتكوين احل�سوات الأول مرة بدال من تكرارها، 
ملنع  الغذائي  نظامهم  بتعديل  املر�سى  يقوم  اأن  امل��رج��ح  م��ن  يكون  ال  ق��د 
اإذا كان ميكن اأن  حدوث ح�سوات الكلى، ولكن من املرجح اأن يفعلوا ذلك 
ي�ساعد يف منع تكرارها." وجدت الدرا�سة اأن تناول ال�سوائل الذي يقل عن 
3400 ملليلرت يف اليوم، اأو حوايل ت�سعة اأكواب �سعة 12 اأون�سة مرتبط 
ي�سمل  والفيتات.  الكافيني  تناول  جانب  اإىل  م��رة  الأول  احل�سى  بتكوين 

تناول ال�سوائل اليومي تناول االأطعمة مثل الفواكه واخل�سروات.
حجم  انخفا�ض  اإىل  والكافيني  ال�سوائل  تناول  انخفا�ض  ي��وؤدي  اأن  ميكن 
البول وزيادة تركيز البويل، مما ي�ساهم يف تكوين احل�سوات،منت الفيتات 
هو مركب م�ساد لالأك�سدة موجود يف احلبوب الكاملة واملك�سرات واالأطعمة 
واإف���راز  الكال�سيوم  امت�سا�ض  زي���ادة  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن  ال��ت��ي  االأخ����رى 
الكال�سيوم يف البول. يقول الدكتور رول: "قد يكون تغيري نظامك الغذائي 
معرفة  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل،  للغاية،  �سعبا  اأم���را  الكلى  ح�سوات  م��ن  للوقاية 
العوامل الغذائية االأكر اأهمية ملنع تكرار ح�سوات الكلى ميكن اأن ي�ساعد 

املر�سى ومقدمي اخلدمات على معرفة ما يجب حتديد اأولوياته."

الأثايف؟ ثالثة  بكلمة  العرب  ق�سدت  •  ماذا 
-احلجر االأكرب من احلجارة التي يو�سع عليها القدر.

يف  التوحيدي  حيان  اأبو  األفه  الذي  الكتاب  هو  • ما 
ال�سداقه وال�سديق؟ 

- ال�سداقه وال�سديق 
املعري؟  العالء  اأبو  ولد  • اأين 

- يف معرة النعمان يف �سوريا 
�سوقي؟  اأحمد  ال�ساعر  فيها  تعلم  التي  اجلامعة  هي  • ما 

- جامعة مونبلييه الفرن�سية 
العربي؟ الأدب  يف  الر�سائل  اأ�سلوب  اأن�ساأ  من  اأول  • من 

-عبد احلميد الكاتب.

1908م. االأول  فوؤاد  امللك  جامعة  هي  احلديث  باملعنى  م�سرية  جامعة  اأول  ان  تعلم  • هل 
العاملية  احل��رب  يف  الربيطانيون  اجلنود  هم  الرجال  من  اليد  �ساعة  ا�ستعمل  من  اأول  ان  تعلم  هل   •

االأوىل.
فرانكلني. بنيامني  هو  ال�سام  الزفري  هواء  اكت�سف  من  اأول  ان  تعلم  • هل 

لعوامل  ومقاومته  املنخف�سة  كثافته  اإىل  نظراً  ج��داً.  �سلب  اأبي�ض  معدن  هو  التيتان  اأن  تعلم  هل   •
التاآكل ي�ستعمل التيتان يف جماالت �سناعية خمتلفة: قطع للمحركات التوربينية النفاثة، قطع للطائرات 

وال�سواريخ وغريها، �سفائح واأ�سالك وق�سبان معدنية. 
ال�ساخن. املاء  من  اأكر  البارد  املاء  ميت�ض  االإ�سفنج  اأن  تعلم  • هل 

دقيقة. كل  مرة   6000 حوايل  االأر�ض  ي�سرب  الربق  اأن  تعلم  • هل 
االأ�سفل. اإىل  هبوطا  حركتها  من  اأ�سرع  لالأعلى  �سعودا  تتحرك  • النار 

اأو �سل�سية م�سبعة بالقار. وهو مادة �سلبة  • هل تعلم اأن اال�سفلت الطبيعي خليط موؤلف من مواد كل�سية 
خمتلف  يف  اال�سفلت  وي�ستخدم  مئوية.  و100°  مئوية   50° بني  تلني  ال�سواد  اإىل  �سارب  بني  ل��ون  ذات 

اأنحاء العامل لتعبيد ال�سوارع والطرقات. 
اأمريكا. هي  التلفزيون  جهاز  عرفت  دولة  اأول  ان  تعلم  • هل 
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الربوكلي 
ي�����ع�����ت�����رب ال������ربوك������ل������ى 
ي��ن�����س��ب من  م��ع��ي��ن��ا ال 
والعنا�سر  الفيتامينات 
ل�سحة  املهمة  الغذائية 
اآلية  اأن  اإال  االن�������س���ان 
ح��م��اي��ت��ه ل��ل�����س��راي��ني مل 
تفا�سيلها  م��ع��ل��وم  ت��ك��ن 
حتى االآن اىل اأن تو�سل 
ف�����ري�����ق م������ن ال���ع���ل���م���اء 
اإىل  ال�����ربي�����ط�����ان�����ي�����ني 

تف�سري وك�سف النقاب عن هذه االألية.
فقد تو�سل فريق من العلماء بالكلية امللكية اإىل دالئل علمية جديدة ت�سري 
اإىل اأحتواء الربوكلى وعدد من اخل�سراوات الورقية على مركبات كيميائية 
اجل�سم  ف��ى  الطبيعية  الدفاعية  االآل��ي��ات  ك��ف��اءة  ورف���ع  تعزيز  على  تعمل 

حلماية ال�سرايني ووقايتها من اجللطات امل�سببة لالزمات القلبية.
املركب  اأن  ال��ت��ج��ارب  ف��ئ��ران  اأج��ري��ت على  التى  االأب��ح��اث االول��ي��ة  وك�سفت 
القدرة  لديه  الربوكلى  فى  "�سولفورافني" املتواجد  الطبيعى  الكيميائى 
ع��ل��ى اإث����ارة وت��ع��زي��ز ع��م��ل ال��ربوت��ي��ن��ات ال��واق��ي��ة وامل��داف��ع��ة ع��ن ال�سرايني 

لوقايتها من اال�سابة باجللطات اخلطرية .
اخل�����س��راوات خا�سة  ف��وائ��د  القاطع  بالدليل  لتف�سر  ال��درا���س��ة  ه��ذه  ت��اأت��ى 
زيادة  ب�����س��رورة  املطالبة  ال�سيحات  ول��ت��دع��م  االن�����س��ان  ل�سحة  البوركلى 

اال�ستهالك من اخل�سراوات املفيدة ل�سحة القلب.

عندما اأ�سرقت �سم�ض هذا ال�سباح ح�سر اإىل الغابة جمموعه من ال�سيادين يحملون �سباكهم ومعدادهم ل�سيد 
انتبه الغراب لذلك ف�سارع واخرب رفاقه الذين ط��اروا يف كل مكان لتحذير من مل  الطيور واحليوانات وقد 
يروهم.  اختباأ كل طائر يف ع�سه واختفت احليوانات ال�سغرية يف جحورها وبيوتها ومل يبق غري احليوانات 
الكبرية فقط، لكن جاءت احلمامة لت�سرخ وتخرب اجلميع ان ال�سيادين ال يريدون غري الطيور واحليوانات 
ال�سغرية لي�ستعملوها يف الزينة.. هنا خاف اجلميع وفكروا باأنهم لن ي�ستطيعوا ان  يختبئوا لالأبد لكنهم االن 

�سيحرت�سون حتى ي�سلوا معاً اإىل حل وعاد كل منهم اإىل خمبئه يف امان. 
ان نبحث  اين احليوانات، هل البد من  الطيور،  اين   .. التجول هنا وهناك وهم يف عجب  ال�سيادون يف  اخذ 
داخل جتاويف االأ�سجار وننب�ض اجلحور؟.. هل هذا معقول؟، ب�سع طيور وحيوانات جتعلنا نتاأخر عن العودة 
لبيوتنا؟. هنا ويف هذا الوقت بالتحديد كان الطاوو�ض املغرور املعجب بنف�سه قد ن�سى احليطة واحلذر وخرج 
هنا وهناك  اي�ساً  بل ويجري  بزهو..  العالية  وي�سيح �سيحته  العجيب  ري�سه اجلميل  ين�سر  من مكمنه وهو 
ليرتي�ض ويحرك ذيله باألوانه اجلميلة الرباقة يف دالل. فلمحه احد ال�سيادين و�سرخ ها هو طاوو�ض، اآه وقعنا 

على اجمل ما يف الغابه كم نحن يف حاجة اإىل طاوو�ض، �سنجني من ورائه ثروة هيا ... 
يف دقائق معدودة كان ال�سيادون قد التفوا حوله وا�ستطاعوا ان ياأ�سروا الطاوو�ض املغرور وي�سعوه يف قف�ض 
كبري �سخم وحملوه وذهبوا .  خرجت احلمامة ت�سيح يا رفاقي اختطف ال�سيادون الطاوو�ض، فقال الغراب 
انه ي�ستحق ذلك حذرته من اخلروج لكنه قال انه يريد ان ين�سر ذيله ويجفف ري�سه حتى ال يفقد رونق الوانه، 
وها هو يدفع الثمن ب�سبب غروره.  بقدر حزن اجلميع عليه، حزن الطاوو�ض على نف�سه فقد حمله ال�سيادون 
اإىل مكان مغلق ال يجد فيه طيورا اخرى وال حيوانات.. فقط ب�سر يتفرجون على ري�سه وذيله.. فظل حزيناً 
مهموماً ومر�ض ب�سدة وت�ساقط ري�سه اجلميل ومل يبقى له ما يفتخر به لذلك حمله ال�سيادون بعد فرتة 
طويلة ليلقوا به يف الغابه ليموت هناك فهم يريدون طاوو�سا مكتمل اجلمال ولي�ض طاوو�سا فاقداً للجمال.. 

وهناك عاد له بهاوؤه و�سحته بني ا�سدقائه واأحبائه ومل يفكر يف ن�سر ذيله اإىل ان اأح�ض باالأمان. 

اأن  االإ�سبانية،  مان�سا  ال  كا�ستيل  جامعة  علماء  اكت�سف 
على  خ��ط��ورة  ي�سكل  الفطور،  وجبة  ت��ن��اول  ع��ن  التخلي 

ال�سحة النف�سية لالأطفال وال�سباب.
وي���������������س�������ري ال��������ب��������ي��������ان ال�����������س�����ح�����ف�����ي امل�������ن���������������س�������ور يف 
�سملت  الدرا�سة  هذه  اأن  اإىل   ،MedicalXpress
3772 متطوعا من اإ�سبانيا اأعمارهم 4-14 عاما، مالأ 
واملوؤ�سرات  االأك��ل  ع��ادات  ا�ستبيانات عن  اأم��وره��م  اأول��ي��اء 
ال��ن��ف�����س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة م��ث��ل اح�����رتام ال�����ذات وامل����زاج 

والقلق.
واكت�سف الباحثون، اأن تناول وجبة الفطور خارج البيت، 
متاما.  الطعام  تناول  عن  التخلي  مثل  تقريبا  �سار  هو 
بكون  ي��ك��ون مرتبطا  ق��د  ه��ذا  اإن  ال��ب��اح��ث��ون،  ويفرت�ض 

املطبوخ  كالطعام  مغذية  لي�ست  البيت  خ��ارج  االأطعمة 
وال�ساي  واحل��ل��ي��ب  ال��ق��ه��وة  اأن  ات�����س��ح  ك��م��ا  ال��ب��ي��ت.  يف 
وال�����س��وك��والت��ة وال���ك���اك���او وال����زب����ادي واخل���ب���ز واحلبوب 
وامل��ع��ج��ن��ات، ل��ي�����س��ت م��رت��ب��ط��ة ك��ث��ريا ب��ظ��ه��ور م�سكالت 
�سلوكية، يف حني البي�ض واجلنب واللحم، اكر ارتباطا 

بظهور م�سكالت نف�سية واجتماعية.
يف  لالأطفال  االأ���س��ري  الدعم  اأن  اإىل  الباحثون،  وي�سري 
البيت خالل تناول وجبة الفطور، قد يلعب دورا اإيجابيا 

يف هذه االأمور.
درا�سات  اإج��راء  موا�سلة  �سرورة  على  الباحثون،  ويوؤكد 
التي  للنتائج  ال�سببية  العالقة  لتحديد  املجال  ه��ذا  يف 

ح�سلوا عليها. 

ما خطورة التخلي عن تناول وجبة الإفطار؟
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