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�ل�شباح وقت مثايل للن�شاط �لبدين للمر�أة
تو�سل بحث جديد من جامعة ليدن يف هولندا اإىل اأن الن�ساء الالتي 
مار�سن الريا�سة يف ال�سباح لديهن خطر اأقل بن�سبة %24 لالإ�سابة 

باأمرا�ض القلب، وبن�سبة %35 من ال�سكتة الدماغية.
واعتمدت الدرا�سة على بيانات 87 األف رجل وام��راأة بني 42 و78 

عاماً، و�سملت البيانات 6 �سنوات من املتابعة حلالة القلب.
البحث  "ركز  ال��درا���س��ة:  اأع���دت  التي  ال��ب��االك  غ��ايل  الباحثة  وق��ال��ت 
 24 على خ�سو�سيات وعموميات دورة اال�ستيقاظ والنوم على مدار 
�ساعة، ورمبا تكون ممار�سة التمارين يف فرتة ال�سباح لها تاأثري اأكرث 
فاعلية يف خف�ض هرمونات التوتر". ون�سرت نتائج الدرا�سة يف املجلة 
االأوروبية الأمرا�ض القلب، وقالت اإن الريا�سة يف اأي وقت من اليوم 
تعود بالفائدة، واإن الن�ساء ي�ستفدن من ممار�سة التمارين يف ال�سباح 
الباكر اأو املتاأخر، بني ال�ساعة 7 و11. ومل تقدم تف�سرياً ل�سبب عدم 

ا�ستفادة الرجال من امليزة االإ�سافية لعن�سر التوقيت.

ما هي حمية ف�شيلة �لدم  وكيف تتبعها؟
ينتمي كل �سخ�ض اإىل اأحد اأنواع ف�سائل الدم والتي تتميز كل منها 
يعتمد  غذائي  نظام  اتباع  اإن  اخل��راء  ويقول  الفريدة،  بخ�سائ�سها 

على ف�سيلة الدم له فوائد عديدة.
الطبيعي  ال��ع��الج  ط��ب��ي��ب  اأورد   ،1996 يف  ن�����س��ر  ال����ذي  ك��ت��اب��ه  ويف 
تناولها ح�سب  التي يجب  باالأطعمة  قائمة  دادام��و  بيرت  الريطاين 

ف�سيلة الدم، على النحو التايل:
 A ال��دم  ف�سيلة  ذوو  االأ�سخا�ض  يتجنب  اأن  يجب   A ال��دم  ف�سيلة 
الفواكه  الغذائي  نظامهم  ي�سمل  اأن  ويجب  اللحوم،  منتجات  تناول 
الأن  هذا  الكاملة.  واحلبوب  والبقوليات  والفا�سولياء  واخل�سراوات 

الدم من النوع A لديه جهاز مناعة ح�سا�ض.
ف�سيلة الدم B ين�سح بتناول اخل�سار والبي�ض وبع�ض اأنواع اللحوم 
ومنتجات االألبان قليلة الد�سم، وجتنب تناول الذرة والقمح واحلنطة 
ال�سوداء والعد�ض والطماطم والفول ال�سوداين وبذور ال�سم�سم. بينما 

ُي�سمح ببع�ض اأنواع اللحوم وجتنب حلوم الدجاج.
ف�سيلة الدم AB يجب اأن يتناول االأ�سخا�ض من ف�سيلة الدم هذه 
واخل�سراوات  والفا�سولياء  االأل��ب��ان  ومنتجات  البحرية  امل��اأك��والت 
الذين  اأولئك  والدجاج.  البقر  ال��ذرة وحلم  واحلبوب، ويجب جتنب 
ال  امل��ع��دة.  حم�ض  انخفا�ض  م��ن  يعانون   AB ال��دم  ف�سيلة  لديهم 

ينبغي تناول الكافيني والكحول واللحوم املدخنة اأو املعاجلة.
اأن  اإىل هذه الف�سيلة  O ميكن الأولئك الذين ينتمون  ف�سيلة الدم 
يتناولوا نظاماً غذائياً عايل الروتني، والذي ي�سمل اللحوم اخلالية 
ب�سهولة  ميكنهم  واخل�����س��راوات.  واالأ�سماك  وال��دواج��ن  الدهون  من 

تناول احلبوب والفا�سولياء ومنتجات االألبان.

مطعم ي�شع زبونة يف موقف ال حت�شد عليه
املطاعم الريطانية  اأح��د  ابنها يف  اأث��ار موقف طريف حدث الأم مع 
حالة اهتمام لدى م�ستخدمي مواقع التوا�سل االجتماعي بني موؤيد 

ومعار�ض.
املوقف على  االأم  �ساركت  "يورك�ساير اليف" الريطاين،  ملوقع  وفقاً 
منتدى االأبوة واالأمومة Mumsnet، واأثار املن�سور جداًل حول ما 

اإذا كان طلباً معقواًل من املدير اأم ال.
املديرة  �سّلمتها  ابنها،  رف��ق��ة  للمطعم  زي���ارة  خ��الل  اإن���ه  االأم  وق��ال��ت 
التي  الفو�سى  تنظف  كي  الزيارة  نهاية  يف  تنظيف  وفر�ساة  جمرفة 

خّلفها االبن، ما �سبب �سعوراً باالإحراج لدى االأم.
ُطلب  و�سرحت كيف  املطعم  ِدمت من طلب  �سُ اأنها  اإىل  االأم  واأ�سارت 

منها اإزالة الفتات التي تركها طفلها حتت كر�سيها يف املطعم.
اأخ��رى يف وقت  اأم  اأن املديرة اتخذت االإج��راء نف�سه مع  وذك��ر املوقع 
املديرة  "اأعطتني  االأم:  عارمة.وقالت  فو�سى  ترك  ابنها  الأن  �سابق، 
الطعام حتت مقعدي  من  القليل جداً  اإىل  واأ�سارت  وفر�ساة  جمرفة 

املرتفع وطلبت مني التنظيف".
هذا  لكن  للعائالت،  َي�سلح  اأن��ه  لنف�سه  ي��روج  "املطعم  االأم:  واأ�سافت 
ت�سرف ال ميكن تقبله، رمبا لو كان الطفل ترك فو�سى فعاًل لتفهمت، 

لكن هذه كمية طعام قليلة جداً ميكن اأن يرتكها اأي �سخ�ض".
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�شاللة متفرعة من �أوميكرون 
هي �الأ�شد يف �الأعر��ض

راقب باحثون مالمح االأعرا�ض املرتبطة مبتغريات خمتلفة من متالزمة 
الفرعية  ال�ساللة  اأن  واأظهرت   ،"19 "كوفيد-  احل��اد  التنف�سي  االلتهاب 
اأ�سد االأعرا�ض تاأثرياً على  اأوميكرون هي املت�سببة يف  BA.2 من متغري 

احلياة اليومية للم�ساب.
اأ�سي�سمنت"  تامي  "ريال  برنامج  من  باحثون  ا�ستخدم  الدرا�سة،  هذه  ويف 
للبحوث، بيانات اأكرث من 1.5 مليون �سخ�ض مت اختيارهم ع�سوائياً من 
�سكان اإجنلرتا بينهم حوايل 18 األف م�ساب مبتغريات خمتلفة للفريو�ض 

بني مار�ض -اآذار 2020 ومايو -اأيار 2022.
اأن  تبني  كومينيكي�سن"،  "نيت�سر  جملة  يف  ُن�سرت  التي  النتائج  وبح�سب 
اأكرث  اأعرا�ض  اأوميكرون ت�سببت يف  BA.2 من  عدوى ال�ساللة الفرعية 
و�سيالن  الع�سالت  واآالم  احللق  والتهاب  والق�سعريرة  احلمى  مثل  �سدة 

االأنف والعط�ض وال�سداع.
االأعرا�ض  من  ع��دد  باأكر  ارتبطت   BA.2 �ساللة  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
وتعطيل االأن�سطة اليومية بن�سبة %75.9، يليها �ساللة BA.1 بن�سبة 
ال�ساللة االأ�سلية  %54.7، ثم  واألفا   ،63.8% %70، ثم دلتا بن�سبة 

.45%
اأن اأوميكرون اأظهر  اإليه من قبل من  وتدعم هذه النتائج ما مت التو�سل 
وبيتا  األفا  ال�سابقة  املتغريات  من  ع��دوى  واأ���س��د  اأعلى  فريو�سية  حموالت 

ودلتا.

ن�شربي�شو تطلق كب�شوالت 
قهوة قابلة للتحلل

ال�سوي�سرية  ل�ن�ستله  �ستطرح ن�سري�سو، 
العام  يف  للتحلل  قابلة  قهوة  كب�سوالت 
املقبل يف حماولة لدرء املناف�سني الذين 
ي��ح��اول��ون دخ���ول ���س��وق ال��ق��ه��وة املنزلية 

املربح، ببدائل �سديقة للبيئة.
و���س��ت��ط��ل��ق ال�����س��رك��ة ال���ت���ي ت�����س��ن��ع اآالت 
واأك�س�سوارات،  وكب�سوالت  منزلية  قهوة 
ك��ب�����س��والت ورق���ي���ة مي��ك��ن حت��وي��ل��ه��ا اإىل 
و�سوي�سرا  فرن�سا  "يف  امل��ن��زل  يف  ���س��م��اد 
االأ�سواق  يف  تنت�سر  اأن  2023" قبل  يف 
الرئي�ض  ح�����س��ب   ،2024 يف  االأخ������رى 

التنفيذي لل�سركة، غيوم لو كانف.
البوليمري  من  رقيقة  طبقة  و�ستو�سع 
االأختام  داخل  للت�سميد  القابل  احليوي 

الورقية يف القهوة الإبقائها طازجة.
واأو�سح لو كانف اأن الكب�سوالت اجلديدة 
التي ميكن ا�ستخدامها يف االآالت احلالية 
ل��ل��ع��الم��ة ال���ت���ج���اري���ة، ل����ن حت����ل مكان 
"بدياًل"  �ستقدم  بل  االأملنيوم  كب�سوالت 
كب�سوالتهم  حتويل  يف  يرغبون  للذين 
اإىل  الأخ��ذه��ا  اال�سطرار  ب��دل  �سماد  اإىل 

نقاط اإعادة التدوير.

�لطعام حول  خر�فة   12
�ص 23 ميكن �أن ت�شر ب�شحتك!

��ا اأن���ه م��ن ب��ني 541،260  ووج���دت اأي�����سً
بالًغا ترتاوح اأعمارهم بني 30 و69 عاًما 
وكان  2019؛  ع��ام  يف  االأوان  قبل  م��ات��وا 
الوفيات ناجما عن  261،061 من هذه 
منها  الوقاية  ميكن  معدية  غري  اأم��را���ض 
م��ث��ل م��ر���ض ال�����س��ك��ري واأم����را�����ض القلب 
وال�سرطان. كما وجدت الدرا�سة اأن حوايل 
اجلنوب  البلد  يف  وف���اة  ح��ال��ة   57000
اأمريكي حدثت عام 2019 كانت مرتبطة 
"املجلة  ن�سرته  م��ا  وف���ق  االأط��ع��م��ة،  ب��ه��ذه 

االأمريكية للطب الوقائي".
وه��ذا ي��ع��ادل %10.5 م��ن اإج��م��ايل عدد 
الوفيات املبكرة. كما �سكلت %21.8 من 
اأعمارهم  ت���رتاوح  ال��ذي��ن  البالغني  وف��ي��ات 
بني 30 و69 عاًما ب�سبب االأمرا�ض غري 

ال�سارية التي ميكن الوقاية منها.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال��درا���س��ة ن��ظ��رت يف 
الفريق  اأن  اإال  ال���رازي���ل،  م��ن  ال��ب��ي��ان��ات 
ميكن  والتي  املبكرة  الوفيات  اأن  اإىل  اأ�سار 
فائقة  ب�االأطعمة  واملرتبطة  منها  الوقاية 
املتحدة  ال���والي���ات  م��ث��ل  دول  يف  امل��ع��اجل��ة 
وكندا واأ�سرتاليا واململكة املتحدة ميكن اأن 
تكون اأعلى؛ حيث مييل �سكان هذه البلدان 
املزيد  اتباع نظام غذائي يحتوي على  اإىل 
الباحث  اأو�سح  جانبه،  من   .UPFs من 
الرئي�سي للدرا�سة اإدواردو اإيه اإف نيل�سون 
م��ن م��رك��ز ال��ب��ح��وث ال��وب��ائ��ي��ة يف التغذية 
وال�سحة بجامعة اأوفري�سك اأن "ا�ستهالك 
نتائج  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ي��رت��ب��ط   UPFs

القلب  واأم��را���ض  ال�سمنة  مثل  االأم��را���ض 
اأنواع  واالأوعية الدموية وال�سكري وبع�ض 
ال�سرطان واأمرا�ض اأخرى"، وذلك وفق ما 

."eat this not that" ن�سر موقع

بطريقة م�سابهة ال�ستخدام التبغ
�سريلينج  هاري�ض  داون  الدكتور  اأكد  فيما 
للطب  م�ساعد  ال�سريري  امل�ساعد  االأ�ستاذ 
فلوريدا  بجامعة  ال��ط��ب  بكلية  الباطني 
املعاجلة  ف��ائ��ق��ة  االأط��ع��م��ة  "اأن  اأت��الن��ت��ي��ك 
والوفيات  باالأمرا�ض  االإ�سابة  يف  ت�ساهم 
ال�ستخدام  ج��ًدا  م�سابهة  بطريقة  املبكرة 

التبغ".
التي  ال���درا����س���ة  ه����ذه  "وفق  اأ����س���اف  ك��م��ا 
ت�سري  برازيلية،  بيانات  با�ستخدام  اأجريت 
فقط   20% ح���وايل  اأن  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات 
معاجًلا  كان  الغذائي  امل�ساركني  نظام  من 
تقدر  امل���ت���ح���دة،  ال����والي����ات  ويف  ل��ل��غ��اي��ة. 
%60 من  ي��ق��رب م��ن  اأن م��ا  ال��درا���س��ات 
معاجلته  ت��ت��م  ال��غ��ذائ��ي  متو�سط   النظام 

باإفراط".

احلل هو!
ت���ن���اول كل  "وراء  م���وؤل���ف  ���س��ريل��ي��ن��ج  ل��ك��ن 
االإ�سافات  م���ن  ال��ت��خ��ل�����ض  ك��ي��ف��ي��ة  ����س���يء: 
وا�ستعادة  ج�سمك  و���س��ف��اء  وامل�ستحلبات 
االأطعمة  جت��ن��ب  اأن  ب��ني  الطعام"  م��ت��ع��ة 
الأول  يبدو  قد  مما  اأ�سهل  املعاجلة  فائقة 

مرة!.

وقال "علينا فقط اأن نعود اإىل تناول احلد 
عرف  التي  امل�سنعة  االأطعمة  م��ن  االأدن���ى 
اأجدادنا كيفية �سنعها )اأو التي ي�سنعونها 
اليوم(.  واإ�سبانيا  اإيطاليا  مثل  اأم��اك��ن  يف 
نتخلى عن  اأن  ذل���ك، مب��ج��رد  ع���الوة على 
ونبداأ  وامل��ع��اجل��ة  النكهة  عالية  االأط��ع��م��ة 
بتناول االأطعمة الكاملة مرة اأخرى، فاإننا 
ع��ادات �سحية فح�سب،  بتطوير  نكتفي  ال 
تناول  على  لدينا  التذوق  براعم  تعتاد  بل 
الطعام احلقيقي ونتوق اإىل ذلك اأكرث من 
املرغوب  غ��ري  الفائقة  املعاجلة  االأط��ع��م��ة 
واال�ستمتاع  ب��ذل��ك  ال��ق��ي��ام  ميكننا  ف��ي��ه��ا. 
اإىل  اأخرى". ي�سار  بالطعام احلقيقي مرة 
 )UPFs( "فائقة املعاجلة" اأن االأطعمة 
وحتويلها  كبرية،  لدرجة  تغيريها  يجري 
غري  ومكونات  ط��رق  با�ستخدام  كيميائيا 

�سائعة اال�ستخدام عند الطهي يف املنزل.

تهدد  امل��ع��اجل��ة  ف��ائ��ق��ة  االأط��ع��م��ة 
�سحتك العقلية!

املعاجلة  ف��ائ��ق��ة  االأط��ع��م��ة  ا���س��ت��ه��الك  زاد 
على مدار الع�سرين عاًما املا�سية عر كل 
االأر���ض تقريًبا.  �سكان كوكب  �سريحة من 
اإن االأط��ع��م��ة ف��ائ��ق��ة امل��ع��اجل��ة خ��ال��ي��ة اإىل 
ح���د ك��ب��ري م���ن االأط��ع��م��ة ال��ك��ام��ل��ة، ويتم 
اإن��ت��اج��ه��ا ���س��ن��اع��ًي��ا، وت���ك���ون ع����ادة جاهزة 
ل��ل��ت�����س��خ��ني، وت��ت�����س��م��ن م���واد  اأو  ل���الأك���ل 
البيتزا  االأمثلة  ت�سمل  ُم�سافة.  �سناعية 
واحل�ساء  ال�����س��ري��ع��ة  وال��وج��ب��ات  امل��ج��م��دة 

والوجبات  وال�����س��ودا  واحل��ل��وي��ات  امل��ع��ل��ب 
االإفطار،  حبوب  ومعظم  املاحلة  اخلفيفة 
 Psychology بح�سب ما ورد يف موقع

.Today

�سرطان واأمرا�ض قلب و�سمنة
ارتفاع  اأن  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال����درا�����س����ات  اأث���ب���ت���ت 
املعاجلة  ف���ائ���ق���ة  االأط����ع����م����ة  ا����س���ت���ه���الك 
اأن  كما  القلب،  واأمرا�ض  بال�سمنة  يرتبط 
عالية  م��ع��دالت  يتناولون  ال��ذي��ن  ال��رج��ال 
امل��ع��اجل��ة، يكونون  ف��ائ��ق��ة  م���ن االأط��ع��م��ة 
القولون  ب�سرطان  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��رث 

وامل�ستقيم.

خطر االإ�سابة باخلرف
اأم����ا االك��ت�����س��اف��ات اجل���دي���دة ف��ت��ك�����س��ف اأن 
توؤثر  املعاجلة  فائقة  االأغ��ذي��ة  ا�ستهالك 
مبا  العقلية،  ال�سحة  ع��ل��ى  �سلبي  ب�سكل 
ي��ع��ن��ي اأن����ه����ا ت���زي���د م����ن خ���ط���ر االإ����س���اب���ة 
ن��ت��ائ��ج درا����س���ة حديثة،  اأف�����ادت  ب���اخل���رف. 
ن�سرتها دورية Neurology، اأن فريق 
ال�سينية  ت��ي��اجن��ني  ج��ام��ع��ة  يف  ب��اح��ث��ني 
اأك���ر من  ت��ن��اول ك��م��ي��ات  اأن  ت��و���س��ل��وا اإىل 
ك���ان مرتبًطا  امل��ع��اجل��ة  ف��ائ��ق��ة  االأط��ع��م��ة 
ومتكن  ب��اخل��رف.  االإ�سابة  خطر  بارتفاع 
ا�ستبدال  اأن  حتديد  م��ن  ا  اأي�سً الباحثون 
باأطعمة  امل��ع��اجل��ة  فائقة  االأط��ع��م��ة  بع�ض 
االأدن����ى  ب��احل��د  م��ع��اجل��ة  اأو  م�سنعة  غ��ري 
االإ�سابة  خ��ط��ر  بانخفا�ض  م��رت��ب��ًط��ا  ك���ان 

كنوز نينوى.. حقائق 
تاريخية تثبتها 

�الكت�شافات �الأثرية
ن���ي���ن���وى م���ه���د احل���������س����ارات، على 
اأر�سها املعطاء التي يخرتقها، نهر 
دجلة، عا�ض االإن�سان بدايات حياته، 
من  العديد  قواعد  عليها  واأر���س��ى 

املمالك والدويالت.
الب�سرية،  منها  ا�ستمدت  مم��ال��ك 
اأ�����س���������ض ون����ه����ج احل����ي����اة ع���ل���ى مر 
الع�سور، وحقائق تاريخية توؤكدها 
اأح������دث اال���س��ت��ك�����س��اف��ات االأث���ري���ة 
امل��ت��م��ث��ل��ة، ب���ع���دد م���ن اجل����داري����ات 

ال�سخرية.
موؤخراً،  اكت�سفها  اجلداريات  هذه 
جامعة  م����ن  االآث��������ار  يف  ب���اح���ث���ون 
اإىل  ت��ع��ود  االأم��ريك��ي��ة،  بن�سلفينيا 

امليالد. قبل  عام   2700
ال��ع��ري��ق ملدينة  ال���ت���اري���خ  وي�����س��رد 
ب�سور  ك��ان��ت حم��اط��ة  اأن��ه��ا  نينوى 
نحو  اإىل  ي�سل  وبارتفاع  �سخري، 
�سبعة اأمتار، تتخلله 18 بوابة من 
التي  امل�سقى ه��ذه،  ب��واب��ة  اأب��رزه��ا، 

كانت تطل على نهر دجلة.
هذه  اإن  ال���ت���اري���خ  رواي�������ات  ت���ق���ول 
ك���ان���ت تزين  امل��ك��ت�����س��ف��ة،  االأل��������واح 
ج�������دران ق�����س��ر امل���ل���ك االآ�����س����وري 
ينقلها حفيده  اأن  قبل  �سنحاريب، 
ل��ت��دع��ي��م اجلزء  امل���وق���ع،  ه���ذا  اإىل 
ال�سور املحيط ببوابة  ال�سفلي من 

امل�سقى.
ل��ل��خ��راب مرتني،  ت��ع��ر���ض  امل���وق���ع 
امليالد،  قبل   612 ع��ام  يف  االأوىل 
على اأيدي امليتانيني، والثانية على 
قبل  داع�ض  تنظيم  م�سلحي  اأي��دي 

�ستة اأعوام .
قرر  املو�سل،  اأث��ري��اء  اأح��د  اأن  بيد 
ت��رم��ي��م ج��ان��ب م���ن ال�سور  اإع�����ادة 

املدمر، على نفقته اخلا�سة.
املنقو�سة  امل�����س��م��اري��ة،  ال��ك��ت��اب��ات 
االأل���واح، حتمل ح�سب  على معظم 
ت�������س���ري اإىل  خم��ت�����س��ني ع�����ب�����ارات 
ب��واب��ات ���س��ور ن��ي��ن��وى، وع��ه��د امللك 

الذي �سيد هذا املوقع .
العلوي  ج���زئ���ه  يف  م��ب��ن��ي  ال�������س���ور 
مبكعبات من الطني، بينما اجلزء 
االألواح  بهذه  ال�سفلي منه مدعوم 

احلجرية امل�ستطيلة ال�سكل.
اأم���ا اأر���س��ي��ة اأج���زاء م��ن��ه؛ فمغطاة 
ب��االأ���س��ف��ل��ت، وه����و م���ا ي���وح���ي باأن 
اأوَل من  ك��ان��وا  االآ����س���وري���ني رمب���ا 
اكت�سَف هذه املادة وا�ستخدموها يف 

اأعمال البناء.

�حذرو� �لبيتز� �ملجمدة وحبوب �الإفطار.. قد ت�شبب �لوفاة!

فائقة  االأطعمة  ت��ن��اول  خ��ط��ورة  م��ن  التحذيرات  تتزايد 
املعاجلة وهي التي يتم اإنتاجها �سناعيا وتخلو من االأطعمة 
كالبيتزا  للت�سخني،  اأو  للأكل  جاهزة  عادة  وتكون  الكاملة، 
املجمدة والوجبات ال�سريعة معظم حبوب االإفطار واحل�ساء 
املعلب واحللويات وال�سودا والوجبات اخلفيفة املاحلة، فهذه 
االأطعمة توؤثر على �سحة اجل�سم ب�سكل كبري وترفع م�ستويات 

االإ�سابة بال�سمنة واأمرا�ض القلب، وقد توؤدي اإىل الوفاة.
ففي الربازيل، در�ض العلماء معدالت الوفيات يف عام 2019، 
 )UPFs( ووجدوا اأن زيادة ا�ستهلك هذه االأطعمة امل�سماة

�ساهمت يف اأكرث من %10 من جميع الوفيات املبكرة.

اأ���س��رتال��ي��اً االأدلة  دع��م��ت درا���س��ة ج��دي��دة ح��ول ال��ع��ادات ال��غ��ذائ��ي��ة ل�9341 
يف  الرئي�سي  امل�ساهم  هي  واملكّررة  املعاجلة  عالية  االأطعمة  اأن  على  املتزايدة 

ارتفاع معدالت ال�سمنة.
وُن�سرت الدرا�سة اجلديدة يف جملة "اأوبي�سيتي"، واأجريت يف جامعة �سيدين، 
روبنهامير  ديفيد  هما   2005 عام  باحثان  طرحها  اأطروحة  اإىل  وا�ستندت 

و�ستيفن �سيمب�سون، وتعرف با�سم "نظرية رفع الروتني".
وتقول االأطروحة اإن "االإفراط يف تناول الدهون والكربوهيدرات �سببه �سهية 
احلديثة  الغذائية  النظم  من  الكثري  الأن  ونظراً  للروتني.  القوية  اجل�سم 
اإىل  ذل��ك  يدفع  ال��روت��ني،  منخف�سة  وم��ك��ررة،  معاجلة  اأطعمة  م��ن  تتكون 
ا�ستهالك مزيد من االأطعمة الغنية بالطاقة لتلبية احلاجة اإىل الروتني".

البدين  والن�ساط  للتغذية  الوطني  امل�سح  بيانات  مبراجعة  الباحثون  وق��ام 
اأن متو�سط الن�سبة املئوية للطاقة  يف ا�سرتاليا لدى العينة امل�ساركة، وتبني 
من الروتني %18.4 فقط، مقارنة ب� %43.5 من الكربوهيدرات، ومن 
كحول. من  و4.3%  االألياف،  من  فقط  و2.2%  الدهون،  من   30.9%

ووجد البحث اأن الذين تناولوا كميات اأقل من الروتني يف وجبتهم االأوىل 
يف اليوم، وا�سلوا زيادة مدخولهم الغذائي االإجمايل يف وجباتهم الالحقة، يف 
حني اأن الذين ح�سلوا على الكمية املو�سى بها من الروتني مل يفعلوا ذلك.

�جلوع للربوتني �شبب 
�الإفر�ط يف تناول �لطعام
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�ش�ؤون حملية

جامعة �الإمار�ت تد�شن �ل�شوبة �لزجاجية لالأبحاث �لبيئية  بالتعاون مع �ملركز �لوطني لالأر�شاد �جلوية

عن اأول برنامج للعيادات اخلارجية حول ا�ستخدام امل�سادات احليوية 

�لطاقم �لتمري�شي يف �شحة و �خلدمات �لعالجية �خلارجية يح�شدون جو�ئز عدة يف �لدورة �لثامنة من �مل�شابقة �لدولية 

•• العني-الفجر:

يف  العلوم  كلية  د�سنت   ، اجل��وي��ة  ل��الأر���س��اد  الوطني  امل��رك��ز  م��ع  بالتعاون 
جامعة االإمارات العربية املتحدة ،"ال�سوبة الزجاجية لالأبحاث البيئية 
الدكتور  �سعادة  – Greenhouse Inauguration"، بح�سور 
ع��ب��داهلل اأح��م��د امل��ن��دو���ض- م��دي��ر ع��ام امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الأر���س��اد، رئي�ض 
الريكي  غالب  الدكتور  واالأ�ستاذ  اجل��وي��ة،  لالأر�ساد  االآ�سيوي  االحت��اد 
كلية  كرودة- عميد  بن  والروفي�سور معمر  باالإنابة،  – مدير اجلامعة 
العلوم، والروفي�سور خالد اأمريي- رئي�ض ق�سم علوم احلياة، وعدد من 

الباحثني، واأع�ساء الهيئة التدري�سية، والطلبة، باحلرم اجلامعي. 
وا�ستعداد  �سعادته،  عن  املندو�ض-  اأحمد  عبداهلل  الدكتور  �سعادة  واأع��رب 
التي  االإم��ك��ان��ات  ك��اف��ة  وت�سخري  والتقني  الفني  ال��دع��م  لتقدمي  امل��رك��ز 
ال�سوبة  ت��ط��وي��ر  الإجن�����اح  امل��الئ��م��ة  ال���ظ���روف  ل��ت��وف��ري  امل���رك���ز  ميتلكها 
 Environmental Researchالبيئية ل��الأب��ح��اث  الزجاجية 
بالتحكم  املتعلقة  التكنولوجيا  توفري  حيث  من      Greenhouse
يف البيئة املحيطة، وتقنيات واأجهزة القيا�ض وكل املمكنات لنجاح اأبحاث 
منو النباتات يف داخل ال�سوبة الزجاجية. واأكد �سعادته على عزم املركز 
موا�سلة جهوده يف توظيف كافة التقنيات واالبتكارات احلديثة ل�سمان 

التي ت�سب يف م�سلحة خدمة  املعلومات واخلدمات  واأدق  اأف�سل  تقدمي 
العملية العلمية والتعليمية

اأم���ريي -رئي�ض ق�سم علوم  ال��دك��ت��ور خ��ال��د  االأ���س��ت��اذ  اأو���س��ح  وم��ن جهته 
توفر ظروف منا�سبة  البيئية  الزجاجية لالأبحاث  ال�سوبة  " اأن  احلياة 
البيئية  التجارب  الإج���راء  الفر�سة  تتيح  كما  واإك��ث��اره��ا،  النباتات  لنمو 
والرطوبة  احل���رارة  م��ن  خمتلفة  ظ���روف  حت��ت  املختلفة  النباتات  على 
من  ال��زراع��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار   ، البيئية"  للعوامل  حتملها  م��دى  لقيا�ض 
 – البيئية  لالأبحاث  الزجاجية  "ال�سوبة  ع��ر  العلمي  البحث  خ��الل  
والتي    Environmental Research Greenhouse

تطبق فيها التقنيات اجلديدة واملتقدمة ب�سكل منا�سب لالإنتاج من اأجل 
حت�سني الكفاءة ، واإحداث طفرة يف االإنتاجية ، وجودة املنتجات الزراعية 
التنمية  و�سمان  ال��غ��ذائ��ي،   االأم���ن  لتحقيق  العلمية  االأب��ح��اث  لتعزيز   ،

الزراعية امل�ستدامة.
"توفر  احل��ي��اة   علوم  ق�سم  – من  مو�سى  الدكتور حممد طاهر  واأ���س��ار 
النباتات،  على  البيئية  البحوث  الإج��راء  مثالية  بيئة  الزجاجية  ال�سوب 
ودرا�سة تاأثري العوامل البيئية املختلفة عليها ،  ويقوم حاليا فريق بحثي 
من ق�سم علوم احلياة باجلامعة باإجراء اأحدث البحوث املتعلقة بدرا�سة 

تاأثري امللوحة على النباتات". 

•• اأبوظبي- الفجر

بجائزة  "�سحة"  ملجموعة  التابعة  اخل��ارج��ي��ة  العالجية  اخل��دم��ات  ف���ازت 
"اأول  عن  وذل��ك  املمار�سات  الأف�سل  الدولية  امل�سابقة  من  الثامنة  ال���دورة 
املنطقة  يف  احليوية  امل�سادات  ا�ستخدام  ح��ول  اخلارجية  للعيادات  برنامج 
بقيادة �سيادلة من اخلدمات العالجية اخلارجية". عالوة على ذلك، و�سل 
برنامج العناية ب�سحة املمر�سات التابع ل�سركة "�سحة" حتت ا�سم "�سحتكم 

اأواًل" اإىل املرحلة النهائية يف امل�سابقة وح�سل على ت�سنيف 5 جنوم. 
ومركز   )BPIR( االأع��م��ال  اأداء  حت�سني  م��وارد  موؤ�س�سة  امل�سابقة  وتنظم 
للتميز  العاملي  اأبوظبي  بال�سراكة مع مركز  وتقام  املوؤ�س�سي،  التميز  اأبحاث 

املوؤ�س�سي، وغرفة اأبوظبي وجائزة ال�سيخ خليفة للتميز.
وقالت الدكتورة نورة الغيثي، املدير التنفيذي باالإنابة للخدمات العالجية 
اخلارجية التابعة ل�"�سحة": "لل�سنة الثانية على التوايل، فزنا يف امل�سابقة 
الدولية الأف�سل املمار�سات الدولية، وح�سل اأحد م�ساريعنا على ت�سنيف 7 
اأي�ساً  5 جنوم. ونفتخر هذا العام  6 و  اأربعة منها على  جنوم بينما ح�سد 
باحل�سول على جائزة رواد التميز من موؤ�س�سة موارد حت�سني اأداء االأعمال. 
االإمارات  دول��ة  يف  اخلارجية  العالجية  للخدمات  ال��رائ��د  امل���زود  وب�سفتنا 
تعزيز  على  ت�ساعدنا  ط��رق  ع��ن  با�ستمرار  نبحث  فاإننا  امل��ت��ح��دة،  العربية 
عملياتنا  حت�سني  خالل  من  �سواء  ملر�سانا،  نقدمها  التي  الرعاية  م�ستوى 
الفريدة  العالجية  التحديات  معاجلة  خ��الل  من  اأو  الداخلية  وبراجمنا 
هدفنا  اإىل  بالو�سول  را�سخاً  التزامنا  و�سيظل  لتح�سينها.  ط��رق  واإي��ج��اد 

واإن�ساء اأف�سل املمار�سات العاملية املتميزة."
قدمت موؤ�س�سة موارد حت�سني اأداء االأعمال جائزة ريادة التميز التي حتتفي 

باملوؤ�س�سات التي ح�سلت على اأكر عدد من اأف�سل املمار�سات ومت ت�سنيفها 
�سمن فئات 5 جنوم و6 جنوم وما فوق يف امل�سابقة الدولية الأف�سل املمار�سات. 
بدورها، قالت الدكتورة عائ�سة اخلوري، املدير التنفيذي للجودة يف اخلدمات 
العالجية اخلارجية: "ركز اثنان من م�ساريعنا اخلم�سة امل�ساركة هذا العام 
اإطالق  مت  حيث  املوؤ�س�سة.  يف  وال�سالمة  اجل��ودة  ثقافة  وتعزيز  غر�ض  على 

 6 ال��ذي ح�سل على ت�سنيف   Good Catch "اأف�سل جهود" برنامج  
ال��ذي  يهدف لتح�سني عمليات الرعاية  و تعزيز �سالمة املر�سى   جن��وم، و 
من خالل تثقيف املوظفني وحت�سني االإف�ساح عن  احلوادث الو�سيكة ب�سكل 
ا�ستباقي واالإبالغ الذاتي عنها  من قبل موظفي  ال�سفوف االأمامية . كما 
5 جنوم و�سكل دلياًل  "وياكم" على ت�سنيف  ح�سل م�سروع اجل��ودة الثاين 

على نهجنا املبتكر يف تنفيذ برامج اجلودة واال�سراف عليها من خاللتعيني 
ومتكني رّواد اجلودة على م�ستوى جميع مراكزنا ال�سحية  و الذي �ساهم يف 
توحيد املمارا�سات على   الرغم من التوزيع اجلغرايف الوا�سع لنطاق �سبكتنا. 
ومن خالل الرتكيز على هذه  امل�ساريع وبراجمنا الداخلية االخرى،  متكنا 
من تعزيز ثقافة اجلودة  و بناء بيئة داعمة للتح�سني امل�ستمر و الو�سول اىل 
اأف�سل املمار�سات لتقدمي اخلدمات  ، مما انعك�ض ب�سكل وا�سح يف زيادة عدد 

م�ساريع حت�سني اجلودة التي بداأت على م�ستوى ااملراكز ال�سحية."
"�سحة"،  التابع ل�سركة  املمر�سات  العناية ب�سحة  ويف حديثها عن برنامج 
يف  للمجموعة  التمري�ض  ق�سم  رئي�ض  امل��ه��ري،  اأح��م��د  علي  عائ�سة  ق��ال��ت 
"�سحة": "اإنه ل�سرف كبري لنا، ويعك�ض متيز موظفينا والدعم اال�ستثنائي 
باوتي�ستا  نيل�سون  اإىل  القلبية  تهانينا  الر�سيدة.  القيادة  لهم  قدمته  الذي 
)م�ست�سفى توام(، وبقلة ح�سن علي )مدينة ال�سيخ خليفة الطبية( وجلنة 
يف  الرعاية  خدمات  اأبطال  وجميع  "�سحة"،  يف  التمري�سي  الطاقم  رعاية 
من�ساآت "�سحة". واإىل طاقمنا التمري�سي اأح�سنتم، نحن فخورون جداً بكم 
لدوركم االأ�سا�سي كركيزة للعمل يف �سبكة �سحة والتزامكم الرا�سخ بتزويد 

مر�سانا باأعلى م�ستوى من الرعاية."
اأربعة معايري،  اإىل  امل�سابقة باال�ستناد  امل�ساركة يف  امل�ساريع  مت تقييم جميع 
وهي م�ستوى الن�سر )تقييم ت�سميم وتنفيذ امل�سروع وتاأثريه على العمالء(، 
وم�ستوى االبتكار )تقييم ما اإذا كان امل�سروع ممار�سة جديدة اأو مت حت�سينه 
تدريجياً مبرور الوقت وكيف اأثر على العمليات واملنتجات اأو اخلدمات(، ثم 
كان  اإذا  وما  اخلدمات(،  املمار�سة-العمالء-  على  )التاأثري  املحققة  النتائج 
امل�سروع هو اأف�سل ممار�سة مت تكييفها من قبل منظمات اأخرى اأم مت قيا�سها 

مقابل ممار�سات اأخرى مماثلة.

�شرطة �أبوظبي تختتم م�شاركتها يف مهرجان �لعني للكتاب 2022
••  العني-الفجر:

امل���دين م�ساركتهما يف  ل��ل��دف��اع  اأب��وظ��ب��ي  وه��ي��ئ��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  اختتمت 
فعاليات "مهرجان العني للكتاب 2022" يف ا�ستاد هزاع بن زايد يف مدينة 
العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  مع  بالتعاون  ع�سرة،   الثالثة  بن�سخته  العني 
اجلديدة  هويته  اأطلق  وال��ذي  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  لدائرة  التابع 
مبتكراً  ثقافياً  مهرجاناً  لي�سبح  للكتاب  العني  معر�ض  م��ن  با�ستبدالها 

الُكتاب واملبدعني  باأعمال  اأبوظبي، ويحتفي  الثقافية الإمارة  االأجندة  ُيعزز 
االإماراتيني والعرب يف املا�سي واحلا�سر.

ال�سرطة  �سوؤون  ق�سم   وعنا�سر   �سرطة  كلنا  اأع�ساء   املهرجان  و�سارك  يف 
تاأمني  واملرورية يف  االأمنية  الدوريات  دور   اإىل جانب  العني  املجتمعية  يف 
املهرجان  وتنظيم حركة ال�سري واملرور. واطلع زوار املهرجان على خدمات 
�ساركت   ما  واملجتمعي يف  االأمني  الوعي  تعزيز  ودوره��ا يف  اأبوظبي   �سرطة 
اإدارة مرور العني التابعة ملديرية املرور بتعريف  االأ�سر واالأطفال  باأهداف 

دورية  الطفل يف  تعزيز الوعي املروري لدى االطفال   وااللتزام  بالقوانني 
وتقدمي الن�سائح واالر�سادات لهم باأ�سلوب مب�سط وعملي  اإىل  جانب توزيع 
املوارد  بقطاع  الن�سائية  ال�سرطة  �سوؤون  مكتب  و�سارك  التوعوية.  الكتيبات 
الب�سرية يف املهرجان  بجل�سة حوارية  حول دور املكتب قدمتها الرائد �سيخة 
جهوده   ا�ستعر�ست  الن�سائية،  ال�سرطة  �سوؤون  مكتب  مدير  الزعابي  عبيد 
، واإىل جانب تقدمي نبذة  االأول، و مكافحة جائحة كورونا  الدفاع  يف خط 
تعريفية عن �سخ�سيتها كقيادية متميزة يف القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي 

موؤكدة اأهمية القراءة ورفع م�ستوى الثقافة واملعرفة لدى منت�سبي �سرطة 
اأبوظبي، والتزود من املعلومات ب�ستى املجاالت ال�سرطية واالأمنية واالإدارية 

والتخ�س�سية، واأ�سادت باأهمية دور املهرجان يف ن�سر الثقافة واملعرفة.
 ونفذت هيئة  ابوظبي للدفاع املدين  مبادرة  لتعريف الزوار باأهمية االلتزام 
با�سرتاطات ال�سالمة والوقاية من  احلريق والتوعية  بالطرق ال�سحيحة 
املختلفة   التوعوية   وجهودها   دوره��ا  واإب���راز  احلريق  طفايات   ال�ستخدام 

للمجتمع.

ح�شور �إمار�تي يف �ملهرجان �لدويل للفيلم مبر�ك�ض
•• مراك�ش- الفجر 

�سارك وفد من دولة االإمارات يف فعاليات الدورة ال� 19 
مدينة  احت�سنته  ال��ذي  للفيلم  ال���دويل  امل��ه��رج��ان  م��ن 
مراك�ض املغربية خالل الفرتة من 11 اإىل 19 نوفمر 
اجلاري، و�سم الوفد الذي تراأ�سه اخلبري الثقايف خالد 
من  ك��اًل  لل�سينما،  الفجرية  ن��ادي  موؤ�س�ض  الظنحاين 
املنهايل،  وال��ب��اح��ث علي  اإدري�������ض،  اأزل  وامل��خ��رج  ال��ف��ن��ان 

وال�سيد حممود حاجي.
بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  االإماراتية  امل�ساركة  و�سهدت 
موؤ�س�سة غب�سة االإماراتية واإدارة مهرجان اأفالم حقوق 
االإن�سان املغربي بهدف تطوير �سناعة االأفالم التي تعزز 
ثقافة الت�سامح والتعاي�ض واالأخوة االإن�سانية، كما ح�سر 
وفد الدولة عدداً من العرو�ض االحتفالية والتكرميية، 
االأفالم  من  جمموعة  وم�ساهدة  التطبيقية  وال��ن��دوات 
"�سررنا بح�سور هذه  النوعية. وقال خالد الظنحاين: 
بعد  الفيلم مبراك�ض  اال�ستثنائية من مهرجان  ال��دورة 
توقف عامني ب�سبب جائحة كوفيد19-، والتي جمعت 
وكانت  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  م��ن  ال�سابع  ال��ف��ن  �سناع 

وعامليني  ع��رب  وممثلني  مبخرجني  لاللتقاء  منا�سبة 
ب�سكل مبا�سر، جعلتنا نخرج بفكرة اإنتاج عمل �سينمائي 
واأملانيا برعاية موؤ�س�سة  االإم��ارات واملغرب  م�سرتك بني 

غب�سة، والذي �سريى النور قريباً".
م�ساركاتنا  خ���الل  م��ن  "ن�سعى  ال��ظ��ن��ح��اين:  واأ����س���اف 
املتتالية يف مهرجانات ال�سينما اإىل خلق حراك �سينمائي 

اإماراتي م�ستدام، بتنظيم عدد من التظاهرات االإماراتية 
اخلا�سة بالفن ال�سابع وهو ما يعزز ح�سور ومكانة دولة 
االإم������ارات ع��ل��ى خ��ري��ط��ة ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��امل��ي��ة، ف�����س��اًل عن 
اإب��راز دورها الرائد وامل�ستمر يف �سناعة املحتوى الفني 

االإبداعي وتاأثرياته على م�ستوى ال�سعوب والثقافات".
مهرجانات  اأن  اإدري�����ض  اأزل  امل��خ��رج  اأو���س��ح  جهته،  م��ن 
ال�سينما هي مبثابة توطني بني ثقافات العامل والتعرف 
على العامل وهموم النا�ض من خالل لغة الفن ال�سابع، 
التعرف  يف  ي�ساعد  املهرجانات  ه��ذه  ح�سور  اأن  م��وؤك��داً 
معها  التعاي�ض  كيفية  واأي�ساً  ال�سورية  االإب��داع��ات  على 
ر�سالة  اإنها  ال�سلبية، ف�ساًل عن  االأفكار  والتخل�ض من 

مهمة و�سريعة جداً يف التاأثري على اأفراد املجتمع.
وقال اإدري�ض: "اإن ح�سوري يف مهرجان الفيلم مبراك�ض 
بعد جتربتي  اأنه جاء  مل�سريتي خ�سو�ساً  الكثري  اأ�ساف 
املتميزة كع�سو جلنة حتكيم يف املهرجان الدويل الأفالم 
حقوق االإن�سان بالرباط، وذلك �سمن برنامج زيارة وفد 
احل�سور  يعك�ض  وال���ذي  املغربية  اململكة  اإىل  االإم����ارات 
امل�ستويني  على  االإم��ارات��ي��ة  والثقافة  لل�سينما  ال��ق��وي 

العربي والعاملي".
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وبح�سب اخلراء قد تكون الكثري من هذه العادات الغذائية 
خاطئة، ال تعتمد على اأ�س�ض علمية وطبية �سحيحة، وقد 

نحتاج اإىل ت�سويب هذه املعلومات.
 ،Herbalife Nutrition ووفقا لدرا�سة حديثة من
التقليدية،  الطعام  باأ�ساطري  ي��وؤم��ن  منا  الكثري  ي���زال  ال 

والتي يقول اخلراء اإنها قد تكون �سارة ب�سحتنا.
التغذية  اخت�سا�سي  راأي   The sun �سحيفة  ن�����س��رت 
ال�سائعة  اخل��راف��ات  بع�ض  ع��ن  األي�سون  ريت�سارد  الدكتور 

والعادات الغذائية التي قد ينقلها االأجداد لالأجيال:

ال تفوت وجبة االإفطار
فر�سة  اأول  ه��ي  الوجبة  ه��ذه  اأن  األي�سون  الدكتور  يعتر 
بحاجة  "اأنت  وق��ال:  النوم.  بعد  بالوقود  للتزود  جل�سمك 
ال����ذي مي���د ج�سمك  اإىل جت��دي��د خم����زون اجل��ل��ي��ك��وج��ني 
االإف��ط��ار يف  ي��وؤدي تخطي وجبة  بالطاقة، قد  وع�سالتك 
كثري من االأحيان اإىل تقليل الن�ساط البدين الأن ج�سمك 
احلركة  للتمرين  الالزمة  الطاقة  اإم���دادات  اإىل  �سيفتقر 

بكفاءة".
ال�سخ�ض الذي  املثال، قد ال يتناول  واأ�ساف :"على �سبيل 
حتى  االأوىل  وجبته  الباكر  ال�سباح  يف  الريا�سة  مي��ار���ض 
ال�ساعة 11/10 �سباحا اأو نحو ذلك، ومن املهم اأن تتكيف 

مع احتياجاتك ال�سخ�سية".

كلما كان الطعام طازجا، كان اأكرث تغذية
الطازجة  واخل�سروات  الفواكه  اأن  النا�ض  غالبية  يعتقد 
اأكرث كثافة باملغذيات من االأطعمة املجمدة، ووفقا للدكتور 

األي�سون هوؤالء االأ�سخا�ض لي�سوا خمطئني كثريا.
متاما  خالية  لي�ست  املجمدة  االأطعمة  فاإن  ذلك،  ومع 

من العنا�سر الغذائية، واأو�سح الدكتور األي�سون: 
الطازج  الطعام  اعتبار  ميكن  عامة،  "كقاعدة 
اأي�������س���ا احلفاظ  اأك�����رث ت���غ���ذي���ة، ول���ك���ن مي��ك��ن 

االأ�سا�سية  الغذائية  العنا�سر  من  الكثري  على 
تقنيات"  ب����ا�����س����ت����خ����دام 

ال��������ت��������ج��������م��������ي��������د 
ال�سريع".

بع�ض االأطعمة ت�ساعد على حرق الدهون
عملية  حتفز  االأطعمة  "جميع  األي�سون  الدكتور  بح�سب 
اأنواع الطعام، مثل  التمثيل الغذائي، ومع ذلك فاإن بع�ض 
ال�����ف�����ل�����ف�����ل 
احل����������ار، 
مي������ك������ن 
اأن يكون 
ل�����������ه�����������ا 
ثري  تاأ
اأك����ر 

على عملية التمثيل الغذائي من غريها".
الوزن،  اإنقا�ض  يف  ي�ساعد  قد  االأطعمة  هذه  تناول  واأردف 
ومع ذلك فاإن الطريقة االأكرث فعالية لفقدان الوزن هي 

احلفاظ على نق�ض ال�سعرات احلرارية.
ومن اأجل حتقيق عجز يف ال�سعرات احلرارية يجب اأن تاأكل 
"ميكن  وق���ال:  اأق���ل مم��ا حت���رق،  �سعرات ح��راري��ة  وت�سرب 
من  اأ�سهل  ي��ب��دو  ذل��ك  حتقيق  جتعل  اأن  االأط��ع��م��ة  لبع�ض 

خالل جعلنا ن�سعر بال�سبع لفرتة اأطول".

ال�سوم ميكن اأن يجعلك تفقد الوزن ب�سرعة
قال األي�سون:"هذا �سحيح جزئيا عندما تتبع نظاما غذائيا 
ال�سعرات  يف  ع��ج��ز  ح��ال��ة  يف  نف�سك  ت�سع  ف��اإن��ك  ���س��ري��ع��ا، 
اأقل  �سعرات حرارية  �ست�ستهلك  اأنك  احلرارية حيث 
ب�سكل طبيعي من املعتاد، اأو لن حت�سل على �سعرات 

حرارية على االإطالق لفرتة معينة".
ال�سعرات  ت��ن��اول  م��ن  احل��د  اأن  األي�سون  الدكتور  اأو���س��ح 
للدهون  اجل�سم  ح��رق  طريقة  يغري  اأن  ميكن  احل��راري��ة 
"قد ال يكون هذا م�ستداما على املدى  وتخزينه، وق��ال: 
اجلوع،  و���س��ع  ب��دخ��ول  ج�سمك  يخاطر  حيث  ال��ط��وي��ل، 

والذي يحمل عددا من املخاطر".

تناول �ست وجبات �سغرية يف اليوم اأف�سل 
من ثلث وجبات كبرية

يو�سح الدكتور األي�سون:" قد يكون تناول �ست 
اأف�سل لتجنب  اأ�سلوبا  وجبات �سغرية يف اليوم 
تناول الوجبات اخلفيفة غري ال�سحية، حيث لن 
يكون لديك الكثري من الوقت بني الوجبات لتتخذ 

قرارا �سيئا".
العنا�سر  ت��ن��اول  اأن  ط��امل��ا  االأخ�سائي:"  وي�سيف 
وجبات  و�ست  كبرية  وج��ب��ات  ث��الث  ب��ني  الغذائية 
ي��ك��ون هناك  اأن  ينبغي  ف��ال  ن��ف�����س��ه،  ه��و  ���س��غ��رية 
فرق كبري بني اخليار االأف�سل، العامل الرئي�سي 
لفقدان الوزن هو اإجمايل ال�سعرات احلرارية، 

ولي�ض تكرار الوجبات".

�سفار  من  تغذية  اأك��رث  البي�ض  بيا�ض 
البي�ض

اأو���س��ح ال��دك��ت��ور األ��ي�����س��ون اأن ك��ال م��ن �سفار 

بطريقة  ول��ك��ن  للغاية  م��غ��ذي��ان  البي�ض  وب��ي��ا���ض  البي�ض 
بيا�ض  اأن  يعتقدون  % ممن   29 اأن  يعني  ه��ذا  خمتلفة، 

البي�ض مغذ اأكرث من �سفار البي�ض هم على خطاأ.
ي�����س��رح االأخ�����س��ائ��ي: "يف ال���واق���ع، ي��ح��ت��وي ���س��ف��ار البي�ض 
ببيا�ض  مقارنة  الغذائية  العنا�سر  من  عالية  كثافة  على 
البي�ض، ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإىل بيا�ض البي�ض الذي يتكون 
يف ال��غ��ال��ب م��ن امل����اء، ���س��ف��ار البي�ض مب��ف��رده غ���ذاء عايل 
ال�سعرات احلرارية، ويحتوي على 322 �سعرة حرارية لكل 
100 غرام، يف حني اأن بيا�ض البي�ض يحتوي على �سعرات 

حرارية اأقل ن�سبيا".

�سحية  اأج�سام  اإىل  ت��وؤدي  الد�سم  قليلة  االأطعمة 
خالية من الدهون

يعتقد حوايل 29 يف املائة اأن االأ�سطورة القائلة باأن اتباع 
نظام غذائي منخف�ض الدهون هو يف الواقع اأف�سل، ولكن 
ي��وؤدي اتباع نظام غذائي منخف�ض الدهون جدا  اأن  ميكن 
اإىل تعري�ض اجل�سم خلطر انخفا�ض بع�ض الفيتامينات".

وقال الدكتور األي�سون:
ويقلل  املناعة  جهاز  وظ��ائ��ف  على  ذل��ك  ي��وؤث��ر  اأن  "ميكن   
جتنب  االأف�����س��ل  م��ن  نف�سه،  �سفاء  على  اجل�سم  ق���درة  م��ن 
يحتوي  الغذائي  نظامك  اأن  من  والتاأكد  امل�سبعة  الدهون 
على دهون �سحية من خالل ت�سمني املزيد من االأ�سماك 
واملك�سرات والبذور والزيوت النباتية مبا يف ذلك االأفوكادو 

والزيتون".

ميكنك اأن تاأكل ما ت�ساء ما دمت متار�ض الريا�سة
كان  اإذا  اأن��ه  ه��ي  االأم���ر  "حقيقة  األي�سون:  الدكتور  ي�سرح 
عددا  وت�ستهلك  تريد  م��ا  ت��اأك��ل  حيث  غ��ذائ��ي  نظام  لديك 
�سيما  ك��ب��رية، ال  ب�سرعة  ال�����س��ع��رات احل���راري���ة  ك��ب��ريا م��ن 
ف�ستجد  قيمة غذائية،  باأقل  امل�سنعة  االأطعمة  تناول  عند 

�سعوبة كبرية".
واأ����س���اف: "اإنه ن��ه��ج غ��ري م�����س��ت��دام االع��ت��م��اد ف��ق��ط على 
ممار�سة الريا�سة وجتاهل احلاجة اجل�سدية اإىل طعام ذي 

قيمة غذائية عالية".

يجب اأن ت�ستهلك الربوتني مبا�سرة بعد التمرين
اأن��ه يجب  26 يف املائة من ه��واة ال��روت��ني  يعتقد ح��وايل 
يكون  حتى  مبا�سرة  التمرين  بعد  الروتني  تناول  عليك 

الروتني  م��ن  املنا�سبة  الكمية  ا�ستهالك  ويعتر  ف��ع��اال، 
اليومي هو االأولوية على التوقيت بالن�سبة ملعظم النا�ض

اإىل ثماين �ساعات  اأي وقت ي�سل  اإن  األي�سون  قال الدكتور 
ب��ع��د ال��ت��م��ري��ن ه��و ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب ل�����س��رب ه���ذا املخفوق، 
بناء  اإع����ادة  ���س��ي��ح��اول ج�سمك  ال��ت��م��ري��ن   :"بعد  واأ����س���اف 
خمازن اجلليكوجني وكذلك اإ�سالح واإعادة منو بروتينات 
الع�سالت، ويف مثل هذا الوقت، من املهم ب�سكل خا�ض تناول 
الروتني الأن تناول العنا�سر الغذائية ال�سحيحة �سي�ساعد 

ج�سمك على اإعادة البناء واال�ستعادة ب�سكل اأ�سرع".

الكربوهيدرات �سارة بال�سحة
يقول الدكتور األي�سون اأن الكربوهيدرات �سرورية، خا�سة 

عند ممار�سة الريا�سة،
اجلليكوجني  خم��زون  جتديد  املهم  من  التدريب،  "عند 
هذه  �ستقل  ح��ي��ث  ب��ال��ك��رب��وه��ي��درات،  االأ���س��ا���س��ي  الع�سلي 
تكون  اأن  مي���ك���ن  اأي�������س���ا  ال���ت���م���ري���ن،  اأث����ن����اء  امل����خ����زون����ات 
الكربوهيدرات مفيدة لك بعدة طرق، على �سبيل املثال، قد 
ي�ساعد تناول الكربوهيدرات يف وقت الحق من اليوم على 

تعزيز النوم اجليد."

املكملت الغذائية غري فعالة
قال الدكتور األي�سون: "يف عامل مثايل نح�سل جميعا على 
من  اليومية  الغذائية  العنا�سر  م��ن  ال�����س��روري  امل�ستوى 

الطعام الذي نتناوله، ولكن هذا لي�ض ممكنا دائما".
وتك�سف التقديرات العاملية اأن 20 يف املائة فقط من ال�سكان 
الدهنية، وم�ستويات   3 اأوميغا  اأهدافا الأحما�ض  يحققون 

منخف�سة جدا يف الدم �سائعة يف جميع اأنحاء اأوروبا.
اأن املكمالت الغذائية ميكن  "هذا هو ال�سبب يف  وي�سيف: 
ت�ستفيد  ق��د  اأي�����س��ا جم��م��وع��ات معينة  ه��ن��اك  ت�����س��اع��د،  اأن 
يحاولون  الذين  االأ�سخا�ض  ه��وؤالء  وت�سمل  املكمالت،  من 
اإنقا�ض الوزن، والريا�سيني، والنباتيني، والن�ساء يف فرتة 

ما قبل انقطاع الطمث".

املكملت الغذائية غري اآمنة
الغذائية  املكمالت  معظم  تنظيم  يتم  االأخ�سائي،  بح�سب 
مبوجب قانون الغذاء، والذي يقوم على مبداأ اأن املنتجات 
ب�سكل  عر�سها  يتم  واأال  لال�ستهالك  اآمنة  تكون  اأن  يجب 

م�سلل.

قد تكون ال تعتمد على اأ�س�ض علمية وطبية �سحيحة

ب�شحتك! ت�شر  �أن  ميكن  �لطعام  حول  خر�فة   12

�أخذ غفوة بعد تاأجيل رنني �ملنبه يخلق م�شكلة �شحية خطرية
ووجد باحثون من جامعة نوتردام يف الواليات املتحدة 
التبيهات  من  �سل�سلة  �سبطوا  الذين  االأ�سخا�ض  اأن 
الإيقاظهم يف ال�سباح، هم اأكرث عر�سة الرتفاع معدل 
ي�ستيقظون  الذين  اأولئك  القلب مقارنة مع  �سربات 

بعد منبه واحد فقط.
وارتبط معدل �سربات القلب املرتفع با�ستمرار بعدد 
مر�ض  ذل���ك  يف  مب��ا  ال�سلبية،  ال�سحية  االآث�����ار  م��ن 

ال�سكري واأمرا�ض القلب.
ومن بني 450 م�ساركا يف الدرا�سة، قال %57 اإنهم 
مييلون اإىل الغفوة يف ال�سباح بدال من النهو�ض من 

الفرا�ض مبا�سرة،
 وكانت الن�ساء اأكرث عر�سة بن�سبة %12 من الرجال 

لهذه املمار�سة.
الذين  االأ�سخا�ض  ه��وؤالء  اأن  اأي�سا  الدرا�سة  ووج��دت 
اأك���رث عر�سة  ك��ان��وا  ال��ن��وم  وق��ت��ا ط��وي��ال يف  يق�سون 
لق�ساء اآخر �ساعة يف الفرا�ض يف نوم خفيف، مقارنة 
ب��ال��ن��وم االأع��م��ق ال���ذي يتمتع ب��ه م��ن ال ي��غ��ف��ون بعد 

املنبه.

وكان االأ�سخا�ض الذين غالبا ما يغفون اأكرث عر�سة 
مبقدار ال�سعف تقريبا للتاأخر عن العمل.

الوطني  املعهد  يف  العلماء  تابع  خمتلفة،  درا�سة  ويف 
الفرن�سي لل�سحة والبحوث الطبية،

7000 م���ن ال��ب��ال��غ��ني االأ����س���ح���اء ال���ذي���ن ت����رتاوح   
�سنوات،  ع�����س��ر  مل���دة  ع��ام��ا  و75   50 ب��ني  اأع��م��اره��م 
ي��ن��ام جيدا  ك��ل ع�سرة  اأن واح���دا فقط م��ن  ووج����دوا 

ب�سكل منتظم.
ينامون  ال��ذي��ن  امل�����س��ارك��ني  اأن  اإىل  النتائج  واأ����س���ارت 
جيدا كانت ن�سبة االإ�سابة باأمرا�ض القلب اأو ال�سكتة 
نظرائهم  م��ن   75% بن�سبة  اأق��ل  لديهم  الدماغية 

الذين ينامون ب�سكل �سيئ.
القدرة  اإىل عدم  امل�ساركون  اأ�سار  نوتردام،  درا�سة  ويف 

على اال�ستيقاظ بعد منبه واحد فقط، 
ل���زي���ادة ال�سعور  ���س��ي��وع��ا  ال�����س��ب��ب االأك�����رث  ب��اع��ت��ب��اره 

بالغفوة،
االأك��رث �سيوعا هي عدم  الثانية  االإجابة   بينما كانت 

الرغبة يف مغادرة �سريرهم املريح.

اأ�سار باحثون اإىل اأن الغفوة اخلفيفة بعد اال�ستيقاظ من �سوت املنبه و�سبطه لرين بعد ب�سع دقائق قد تكون م�سرة ب�سحتنا اأكرث مما نتوقع.

على  م��ع��ظ��م��ن��ا  ن�������س���اأ 
اأ������س�����اط�����ري ال���ط���ع���ام 
وح���ك���اي���ات االأج�����داد 
حول العادات الغذائية 
ال�����س��ح��ي��ة واخل��اط��ئ��ة 
بها  يخربنا  م��ا  وع���ادة 
يريدون  الذين  االآب��اء 
نتغذى  اأننا  من  التاأكد 

ب�سكل جيد.
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كا�ستيل اأر - منطقة حرة - ذ م م - هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف املنطقة احلرة 
 ،  99537 رق��م  الرخ�سة  مب��وج��ب  االإب��داع��ي��ة  للمجمعات  دب��ي  �سلطة  ل��دى  م�سجلة 
وفقا  اأن���ه  تعلن  )"ال�سركة"(   ، املتحدة  العربية  االإم����ارات  دب���ي،  يف   امل�سجل  وعنوانها 
لقرار ال�سركاء  بتاريخ 2022/11/17 �سيتم حل ال�سركة اختياريا مبوجب االإجراء 
املجمعات  يف  اخلا�سة  لل�سركات  املنظمة  ال��ل��وائ��ح  م��ن   101 امل���ادة  يف  عليه  املن�سو�ض 

االإبداعية بدبي ل�سنة 2016 
اأي طرف معني لديه مطالبة �سد ال�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ 

هذا اال�سعار عن طريق الريد امل�سجل اأو االت�سال ب : ال�سيد : ال�سيد  
ا�سم ال�سركة : املتحدة لتدقيق احل�سابات واالإ�ست�سارات االإدارية  

�ض.ب : 122957 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
هاتف : 04-2500290 

 unityauditinguae@gmail.com  :بريد الكرتوين
لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

��شعار ت�شفية
70021
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فقدان �سهادات ا�سهم م�سرف ابوظبي االإ�سالمي 
برقم  ، اخل��ي��ل��ي  �سيف  ���س��امل  ميا�سة   /  ب��ا���س��م 
من  على  �سهما   150 بعدد   10190202
يعرث عليها ت�سليمها للم�سرف املذكورة اأعاله  

او االإت�سال على الرقم 0503333797

   فقد�ن �شهادة ��شهم
�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة
ا�سم ال�سركة : ادفان�سيد فيو للمقاوالت �ض ذ م م  

العنوان : مكتب رقم 204 ملك �سندوق دبي للدعم املايل - القوز - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 806535 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1344202 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2020/6/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/6/21 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق 
احل�سابات العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع 
 04-2973071 2973060-04 فاك�ض :  ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
 04-2973071  : فاك�ض   04-2973060  : ه��ات��ف   - �سعيد  ب��ور   - دي���رة   -
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  االإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية ادفان�سيد فيو للمقاوالت �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم 
بتاريخ  دب���ي  ال���ع���دل حم��اك��م  ك��ات��ب  ل���دى  وامل���وث���ق   2020/6/21 ب��ت��اري��خ  دب���ي 
2020/6/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
كا�ستيل اأر - منطقة حرة - ذ م م - هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف املنطقة احلرة 
 ،  99537 رق��م  الرخ�سة  مب��وج��ب  االإب��داع��ي��ة  للمجمعات  دب��ي  �سلطة  ل��دى  م�سجلة 
وفقا  اأن���ه  تعلن  )"ال�سركة"(   ، املتحدة  العربية  االإم����ارات  دب���ي،  يف   امل�سجل  وعنوانها 
لقرار ال�سركاء  بتاريخ 2022/11/17 �سيتم حل ال�سركة اختياريا مبوجب االإجراء 
املجمعات  يف  اخلا�سة  لل�سركات  املنظمة  ال��ل��وائ��ح  م��ن   101 امل���ادة  يف  عليه  املن�سو�ض 

االإبداعية بدبي ل�سنة 2016 
اأي طرف معني لديه مطالبة �سد ال�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ 

هذا اال�سعار عن طريق الريد امل�سجل اأو االت�سال ب : ال�سيد : ال�سيد  
ا�سم ال�سركة : املتحدة لتدقيق احل�سابات واالإ�ست�سارات االإدارية  

�ض.ب : 122957 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
هاتف : 04-2500290 

 unityauditinguae@gmail.com  :بريد الكرتوين
لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

��شعار ت�شفية
70021

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كاليك�ض للحفلت واملعار�ض �ض ذ م م  
 - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   536 رق��م  مكتب   : العنوان 
بور�سعيد - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 893911 رقم 
1518733 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/6/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2022/11/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
 J-0352  12 عبداهلل املرزوقي ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب رقم  املعني 
   : فاك�ض   04-2408784  : هاتف   - �سعيب  �سيح   - ال�سناعية  دب��ي  مدينة  ملك   -
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70533 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : نا�سر �سيد و ا�سد للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
903 ملك بالل عبدالقادر ميمون - اخلليج التجاري - ال�سكل  العنوان : مكتب رقم 
بال�سجل  القيد  رقم   694764  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1121438 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/11/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �سامل 
ملك   303 مكتب   : العنوان  ح�سابات  ومدققوا  قانونيون  حما�سبون  ال�سيابي 
2272828-04 فاك�ض :  ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكتوم - رقة البطني  هاتف : 
2274080-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : عبداهلل املرزوقي ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب رقم J-0352 12 - ملك مدينة دبي ال�سناعية - �سيح �سعيب 
- هاتف : 2408784-04 فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة 
كاليك�ض للحفلت  يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
واملعار�ض �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/6/9 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/2 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�شاد و�ل�شياحة

70533 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات
العنوان : مكتب 303 ملك ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكتوم - رقة البطني  هاتف 
االإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2274080  : فاك�ض   04-2272828  :
�سيد  نا�سر  لت�سفية   اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  دب��ي  وال�سياحة يف 
و ا�سد للخدمات الفنية - �ض ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 
 2022/11/7 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/11/7
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�شاد و�ل�شياحة

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - بر�يت �شبارك هوليد�يز ذ م م   
�ملرجتعة  �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0007203/ 

اإىل املحكوم عليه : برايت �سبارك هوليدايز ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة النخيل لل�سياحة - �ض ذ م م  
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 105410.0  

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 اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
مطعم �لرب و�لبحر فرع 2 �يوب عي�شى �ليا�س يحيي   

�ملرجتعة  �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0005572/ 
اإىل املحكوم عليه : مطعم الر والبحر فرع 2 

ايوب عي�سى اليا�ض يحيي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جا�سم حممد ر�سا حممد نور املرزوقي - اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  
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 165850.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 70533
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �شوبرماركت مركز حى �ل�شجعه ومن 
ميثلها قانونيا  

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0007178/ 
اإىل املحكوم عليه : �سوبرماركت مركز حى ال�سجعه ومن ميثلها قانونيا  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ النجم ال�ساطع لتجارة املواد الغذائية  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 84836.0 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 اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
MOJAU_2022- 0102987 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن 

يرجى العلم انه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني 
االأطراف املذكورين ا�سمائهم ادناه : 

من الطرف االأول : �سامل �سعيد عبداهلل ال�سرجي - اجلن�سية االإمارات  
اإىل الطرف الثاين : حقيقت راى باين�ض بركا�ض اجلن�سية : الهند  

باال�سم التجاري )الوطن ملقاوالت البناء( رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية 
بعجمان برقم ملف )41010( وامل�سجلة بغرفة جتارة و�سناعة عجمان ، 

وعليه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من 
تاريخ ن�سر هذا االإعالن. 

�لكاتب �لعدل �لعام 

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0004122 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : وائل علي املحمدي احمد الب�سيوين  
جمهول حمل االإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/30 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  عجمان  حمكمة 
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  2022/11/21 م.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70591 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0004131 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عي�سى حممد جمعه خلفان البحر  
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/30 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  عجمان  حمكمة 
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 �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70591 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003766 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : يا�سر حممد طه حممد  
جمهول حمل االإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  عجمان  حمكمة 
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  2022/11/21 م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70608

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - زين هايرب ماركت �شاهني �شليمان 
�لياد�ت بوتان فيتيل �شليمان �أمل دروي�س غلوم رويارى  

�ملرجتعة  �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0007705/ 
اإىل املحكوم عليه : زين هاير ماركت 

العنوان : اإمارة ال�سارقة منطقة الرولة �سارع العروبة زين هاير ماركت حمل رقم 1/2/3/4/5/6
�ساهني �سليمان اليادات بوتان فيتيل �سليمان 

العنوان : اإمارة ال�سارقة منطقة الرولة �سارع العروبة زين هاير ماركت حمل رقم 1/2/3/4/5/6
اأمل دروي�ض غلوم رويارى

العنوان : اإمارة ال�سارقة منطقة الرولة �سارع العروبة زين هاير ماركت حمل رقم 1/2/3/4/5/6
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ رويال تات�ض لتجارة م�ستح�سرات التجميل - �ض ذ م م   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 54813.0  
اإعالنكم  اإعالنك /  اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 

بهذا االإخطار.   
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - عبد�هلل كمال �حمد حممد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0007337/ 

اإىل املحكوم عليه : عبداهلل كمال احمد حممد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ منال حممد عي�سى البلو�سي - اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  

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 24150.0   
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 اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70608

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �شي�شل �تربمبل موهنان   
�ملرجتعة  �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0006832/ 

اإىل املحكوم عليه : �سي�سل اترمبل موهنان 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ الوليد خالد بن خادم النعيمي - اجلن�سية بحريني  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 11350.0  
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 اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 70535
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - نور �خلالدية للمقاولت �لفنية - 
�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م - خالد فوزي كامل حممد   

�ملرجتعة  �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0005301/ 
اإىل املحكوم عليه : نور اخلالدية للمقاوالت الفنية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م 

�سركة  ملك   -  12 طابق   -  1204 رقم  مكتب   - البحرية  الكورني�ض  �سارع  خلف   - املجاز   - ال�سارقة   : العنوان 
البطحاء للعقارات - هاتف 0557587881  خالد فوزي كامل حممد - العنوان : ال�سارقة - املجاز - خلف �سارع 
الكورني�ض البحرية - مكتب رقم 1204 - طابق 12 - ملك �سركة البطحاء للعقارات - هاتف 0557587881  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ هنيكل بويل بت لل�سناعات املحدودة - ذ م م   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 143768.0 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلري املقررة قانونا.
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70591 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �شور�ج كومار بالر�م مو�شاد  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0006825/ 

اإىل املحكوم عليه : �سوراج كومار باالرام مو�ساد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ نو�ساد ح�سن كوجنو ، اجلن�سية هندي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 54730.0  
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 اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    

                  يف  �ل�شتئناف رقم:978/2022/322 ��شتئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202

والر�سوم  جزئي  عقاري   2022 ل�سنة  رق���م:511  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف   : اال�ستئناف  مو�سوع 
وامل�ساريف واالتعاب. 

 - - حاليا  ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�ض  �سركة   - الغد  ملالكها مزايا  العقاري  للتطوير  االماراتية  امل�ستاأنف:املزايا 
ال�سخ�ض  �سركة   - كويتية  ���ض.م.ع  القاب�سة  املزايا  �سركة  ملالكها  العقاري  للتطوير  االماراتية  املزايا  �سركة 

الواحد ذ.م.م - �سابقا
AA  - مقابل  ب��رج  اأفينو -  اأب���راج مزايا بزن�ض  اأب���راج بحريات اجلمريا  ام��ارة دب��ي -  ع��ن��وان��ه:االم��ارات - 

جال�سرتا الطابق 45 - بوكالة املحاميني الدكتورة اميان الرفاعي و�سيف الرفاعي
وميثله:�سيف يون�ض حممد ا�سماعيل الرفاعي 

املطلوب اإعالنهم :1- �ساره ادا جني دي�سكري 2- كوردك م.م.ح 3- ادمريا كليمين�ض  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
وحددت  جزئي.  عقاري  رق����م:2022/511  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  اأ�ستاأنف  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2022/11/28  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�شتئناف    
70608 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1249/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000498( وال�سادر عن اي ايه ار للتجارة العامه 

ذ.م.م بقيمة )15039( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : كوزميتك�ض 53 �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة - �سارع الوحدة النهدة بجوار اأن�سار مول - بناية حممد املال - الطابق 
ال�سابع - مكتب رقم 703 - هاتف:065363377 - فاك�ض:065513668

املطلوب اإعالنه : 1- اي ايه ار للتجارة العامة ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
) 15855( 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 �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70533 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

يف �لدعوى رقم 105 /2022 جتاري م�شارف كلي - دبي 
املقامة من / م�سرف االإمارات االإ�سالمي ) م�ساهمة عامة (

�سد / 1 - �سركة االمارات ملقاوالت الطرق حمر عني والذيب )ذ.م.م( فرع دبي
2- �سركة االمارات ملقاوالت الطرق / حمر عني والذيب )ذ.م.م.(

املهريي حمرعني  را�سد  �سيف  يو�سف   -  3
نعلن نحن اخلبري امل�سريف ماجد عبد الواحد يو�سف املرزوقي اأنه مت تعيني من قبل عدالة حمكمة � دبي املوقرة لتنفيذ 
16-11-2022 يف الدعوى املذكورة اأعاله - كما نعلن املدعى  مهمة اخلرة ال��واردة بقرار املحكمة ال�سادر بجل�سة 
عليها الثانية )�سركة االمارات ملقاوالت الطرق حمر عني والذيب ..ذ.م.م( حل�سور اجتماع اخلرة املقرر له جل�سة يوم 
اأطراف  04:30 ع�سراً وذلك من خالل االت�سال املرئي بجميع  2022/11/29  يف متام ال�ساعة  الثالثاء املوافق 

النزاع عر تطبيق زووم )ZOOM( بالدخول على الرابط ادناه التايل.
Zoom Link https://us05web.zoom.us/j/2065174509?pwd=WUxSOURLK2kzeTVkQnMyR2ZNQUhFdz09
Meeting ID 206 517 4509
Passcode AAA111

ويف حال اي ا�ستف�سارات ميكنكم االت�سال علي رقم مكتب اخلبري 043524030 ، والريد االإلكرتوين
majed.almarzooqi@USFAAF.US ، www.usfaaf.us

خبري م�سريف / 
ماجد عبد الواحد يو�سف املرزوقي

�إعالن �جتماع �خلربة

70197 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إنذ�ر عدىل بالن�شر 

رقم ) 2022/151690 (
املنذر : البحار ال�سبع الأعمال التكييف �ض.ذ.م.م

�سد املنذر اإليها : ر�سيا بانو �سراج الدين - هندية اجلن�سية
تدعو املنذرة املنذر اليها للمرة االخ��رية مبوجب هذا االن��ذار اىل وج��وب �سداد مبلغ 
49.896 درهم مع الفائدة القانونية يف مهلة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ التبليغ 
بهذا االن��ذار ويف حالة االن��ذار ويف حالة امتناعها فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفا اىل 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي ت�سمن حقوقها بتح�سل املبلغ املطالب به ، مع 
حتميلكم منذ االآن كامل امل�سوؤولية واية م�ساريف اخرى قد تن�ساأ عن اية مالحقات 

قانونية اأخرى ،مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197
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�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/10187 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- �سامل فهد �سامل ابو�سارب  -   جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )373113( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 

مبلغ الر�سوم خلزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  16467/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- ارمان للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/رويال تات�ض لتجارة م�ستح�سرات التجميل �ض.ذ.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )45282( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  207/2021/321 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- بهرام حميد كوجم�سكى  -   جمهول حمل االقامة
)حاليا(  االم���ارات  )م(  ����ض.م.ب  االو���س��ط(  )ال�سرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 

�سركة امريكان اك�سر�ض )ال�سرق االو�سط( �ض.م.ب )�سابقا(
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ر�سوم  مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )86443.54(
التنفيذية بحقك يف حالة  �ستبا�سر االج��راءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  خلزينة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  7788/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

ليمتد فرع  كون�سرتاك�سنز جروب  زهياجن كوميونيكي�سنز  �سركة  املنفذ �سده/1-  اىل 
دبي  - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/برو�سريف للمقاوالت العامه وادارة املرافق
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  التنفيذ  )183166( درهم اىل طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  207/2021/189 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- برا�سانت خاتار يوجراج خاتار  -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )265858.93( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �ملنازعة رقم:5491/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761

واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )12650( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:�سبيدي ما�سني لتاأجري ال�سيارات
عنوانه:االمارات - امارة دبي - القوز ال�سناعية الرابعة - �سارع اخليل - بناء ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - 

م�ستودع رقم S.4 بالقرب من جنمة الريا�ض لتجارة مواد البناء 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد بن نا�سر بن حممد ال�سام�سي  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )12650( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول 
ال�ساعة:09:00  امل���واف���ق:2022/11/30  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة-  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
�سباحا بقاعة 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 �لق�شم

حماكم دبي

�لت�شويات   �لودية    
70197

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�عالن حكم بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:38/2022/829 جتاري م�شارف جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )5.411.385.41( درهم خم�سة ماليني واربعمائة 
باداء  الزامه  املدعي مع  البنك  ، ل�سالح  واربعون فل�ض  الف وثالثمائة وخم�سة وثمانون درهم وواحد  واحدى ع�سر 
فائدة قانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام لكامل مبلغ املديونية مع الزام املدعي 

عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
طالب االعالن:بنك الفجرية الوطني - �سفته بالق�سية:مدعي

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب اإعالنه :  1- اني�ض عظيمي  -  �سفته : مدعي عليه  - جمهول حمل االقامة

مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/9/21 مبثابة احل�سوري الزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )5.275.063.04( درهم خم�سة ماليني ومائتان وخم�سة و�سبعون الف وثالثة 
احلا�سل يف  الق�سائية  املطالبة  لتاريخ  التايل  اليوم  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة   - فل�ض  واربعة  دره��م  و�ستون 
2022/8/3 وحتى ال�سداد التام وبامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 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 �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70021

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2290/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  4759/2020 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)585648( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ملك ال�سيف لتجارة املكيفات �ض.ذ.م.م
عنوانه:لعنوان امارة دبي - بردبي - منطقة القوز الرابعة - م�ستودع رقم 4 ملك حممد �سابر عبداهلل 

احلربي - قريب من مول نيو جرند  - رقم مكاين:1079663280
املطلوب اإعالنه : 1- تيجان للتجارة العامة ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)585648( 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 �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70608 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    
                  يف  �ل�شتئناف رقم:626/2022/361 ��شتئناف �أمر �أد�ء 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
والر�سوم   ، اأداء  اأمر  رق���م:566/2019  الدعوى  ال�سادر يف  اإ�ستئناف احلكم   : اال�ستئناف  مو�سوع 

وامل�ساريف واالتعاب. 
امل�ستاأنف:نبيل رفيق زين الدين

عنوانه:امارة دبي - منطقة القرهود - بناية اركيديا - مقابل الطاير لل�سيارات - بجانب حمطة 
مرتو جي جي كو - الطابق الثالث - مكتب رقم 306

املطلوب اإعالنه :  1- الكرتو لل�سناعات دبي �ض.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع االإعالن :  نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�سادر 
يف اأمر االداء 566/2019 املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2022/12/21  
ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�شتئناف    
70608 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:2190/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثامنة رقم 410
مو�سوع الدعوى : 1- احلكم بحل وانهاء وت�سفية �سركة )مطبخ �سباب االمارات ال�سعبي �سركة اأعمال مدنية( بالرخ�سة 
رقم 614842 من دائرة التنمية االقت�سادية بدبي وما يرتتب على ذلك من اثارها اهمها الغاء الرخ�سة التجارية املهنية 
لل�سركة املطلوب حلها وت�سفيتها وتعيني م�سفي لها جلرد اعيان ال�سركة وموجوداتها وبيان ن�سيب كل طرف فيها من 

االأرباح واخل�سائر 2- الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:عبداهلل علي احمد حممد العور

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - مبنى بناية بو�سقر مكتب رقم 304 - بجوار حمطة مرتو جيجيكو
املطلوب اإعالنهما :  1- �سيد علي �سيد م�سطفى حمدث �سبز واري 2- �سيد مهدي �سيد علي حمدث �سبز واري  -  �سفتهما 

: مدعي عليهما 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 1- احلكم بحل وانهاء وت�سفية �سركة )مطبخ �سباب االمارات ال�سعبي 
�سركة اأعمال مدنية( بالرخ�سة رقم 614842 من دائرة التنمية االقت�سادية بدبي وما يرتتب على ذلك من اثارها اهمها 
الغاء الرخ�سة التجارية املهنية لل�سركة املطلوب حلها وت�سفيتها وتعيني م�سفي لها جلرد اعيان ال�سركة وموجوداتها وبيان 
ن�سيب كل طرف فيها من االأرباح واخل�سائر 2- الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت 
لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2022/12/5  ال�ساعة 09.00 �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 �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70533

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�عالن بالن�شر        

 143/2022/39 جتاري م�شارف كلي 
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- اأمني هاملت احمدوف 2- هيثم علي ابراهيم علي البلو�سي 3- نيزيب للتجارة العامة 
�ض.ذ.م.م 4- عمر دومبايف 5- نزيه علي اأ�سعد 6- �سرف قما�ض 7- رمي بنت براهيم

جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي : كال�سيكر اأني�ض عبد الرازق 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها يلتم�ض املدعي من املحكمة املوقرة 
اوال: الت�سريح بقيد الدعوى و�سداد ر�سمها واعالن املدعي عليهم بالالئحة 

ثانيا:الزام املدعي عليهم بالت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره )37.000.000( درهما �سعبة وع�سرون الف درهما 
للمدعي التي حت�سال عليها من املدعي بطريق الن�سب واالحتيال والفائدة القانونية بن�سبة 12% من تاريخ 

ا�ستالم املبلغ وحتى متام ال�سداد. ثالثا:الزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2022/11/24 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 �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70021

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�عالن �شحيفة طعن بالن�شر    

                  يف  �لطعن رقم:1381/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون االوىل رقم 232

مو�سوع الطعن : الئحة طعن بالتمييز طعنا على احلكم ال�سادر باال�ستئناف رقم 1420/2022 
بتاريخ:2022/8/30. 

الطاعن:دبي لال�ستثمار العقاري �ض.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي جبل علي جممع دبي لال�ستثمار االوىل حديقة دبي لال�ستثمار - 

مكاين 1556566159 - هاتف رقم:048852622 - فاك�ض:048852520
امييل:ali@masadvocates.com - وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�سف ال�سركال

املطلوب اإعالنه :  1- �سركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م - �سفته:مطعون �سده 
يف  احل��ق  ولكم  الطاعن  من  املقدمة  الطعن  �سحيفة  من  بن�سخة  نبلغكم    : االإع��الن  مو�سوع 

تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ تبيلغكم لالعالن .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 70608

MOJAU_2022- 0102799 رقم �ملعاملة
تنازل/وبيع

يف  ترغب  عراق  اجلن�سية   ، �سعالن  عبدالكرمي  ال�سيد:�سذى  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 - جمعه  �سعود  ال�سيد:بدر  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�ستها  كامل  من  والتنازل  البيع 
اجلن�سية عراق يف الرخ�سة امل�سماة )ابداع اخلليج ل�سيانة ال�سيارات( والتي تاأ�س�ست بامارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 759763 ال�سادرة من دائرة التنميه االقت�سادية بال�سارقة 
- تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر - تغيري اال�سم التجاري - تغيري الن�ساط 

التجاري .
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 مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 70535
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

م�شتعجل    SHCFICIINJ2022 /0008465 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : زين ح�سن حممد احمد ال�سريف 
باك�ستاين   ، طاهر  �سفيق  حممد  القرنني  ذو  املدعي:حممد  بان  نعلمكم 
عليكم  يجب  لذا  للمطالبة  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد   - اجلن�سية 
يوم  املدنيه  االبتدائية  املحكمة   ، االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  امام  احل�سور 
لديكم  ما  لتقدمي  ال�ساعة:08:30  املوافق:2022/12/8  اخلمي�ض 
معتمد  وكيل  ار�سال  او  ح�سوركم  عدم  حالة  ويف  وم�ستندات  دفاع  من 
حرر   - غيابكم  يف  القانونية  االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  عنكم  ينوب 

بتاريخ:2022/11/21 .
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

00000 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0004429 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / رويال ماك�ض هوليديز م.م.ح - العنوان:9547935 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/9/27 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
حجازي  �سالح   ابراهيم  احمد   / ل�سالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف 
بدفع  عليها  املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بالتايل:حكمت 
مبلغ )7000( درهم �سبعة االف درهم للمدعي ورف�ض ماعدا ذلك من 

طلبات والزمتها باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف . 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
لدى كاتب �لعدل - حماكم دبي

�عالن بالن�شر
 رقم )2022/151691(

مقدم من املنذرة/امللكية لالحوا�ض واحلدائق �ض.ذ.م.م
�سد املنذر اليها/�سركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م

درهم   )271157.1( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  قانونية  ع��واق��ب  الأي  نخطركم 
 - فل�ض  وواح��د  درهما  وخم�سون  و�سبعة  ومائة  الفا  و�سبعون  وواح��د  مائتان 
والفائدة القانونيه بواقع 5% خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا االنذار 
واال �سوف ن�سطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية حلفظ حقوق موكلنا 

جتاهكم  .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:287/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية االوىل رقم 91

مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليهما والزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم والتكافل 
فيما بينهم مببلغ وقدره )860000( درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعي:حممد وقا�ض ح�سن م�سعود احل�سن

عنوانه:االمارات - امارة دبي - املركز التجاري االوىل - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى اأية بي اأي وورلد تاور - �سقة 1404 
- الطابق الرابع ع�سر - وميثله:حميد مبارك ياقوت مبارك الغفلي

املطلوب اإعالنه :  1- �سامل را�سد علي �سامل  -  �سفته : اخل�سم املدخل   
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليهما وال��زام املدعي  مو�سوع االإع��الن :  قد 
عليهما بالت�سامن والت�سامم والتكافل فيما بينهم مببلغ وقدره )860000( درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
الق�سائية وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني  املوافق  2022/12/5  ال�ساعة 08.30 �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 �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70591 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                            يف �لتنفيذ رقم  72/2022/227 تنفيذ حمرر كاتب عدل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ اإقرار مديونية .

طالب التنفيذ : حمبه �سيف عبدالرحمن �سالح
عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع االبراج - مبنى 014 - �سقة 

14
 - ال مر�سان  �سايف بن حمد بجا�ض   -2 الهاجري  : 1- عبداهلل مبارك بجا�ض  اإعالنهما  املطلوب 

�سفتهما : منفذ �سدهما
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع االإعالن : قد 
، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  به وقدره )1005125( درهم اىل طالب 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70353 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 

�إعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية

)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005955 يف  �لدعوى رقم
اإىل املدعي عليهم : رويال اندي�سرتيز �ض.م.ح - ذ.م.م - جمهول حمل االإقامة - رويال برتو انرجي �ض.م.ح - اوتكار�ض 
ام بال جويل - هندي اجلن�سية - �سوراب جويال دهارم بال جويال - هندي اجلن�سية - دهارام بال جوييل -  جويال دار 

هندي اجلن�سية
مو�سوع الدعوى بالزام املدعي عليه االول ب�سفته مدين واملدعي عليه الثاين والثالث والرابع واخلام�ض ب�سفتهم كفالء 
�سبعة  ومائتني  ماليني  اربعة  درهم   )4.227.310.61( مبلغ  واالنفراد  بالت�سامن  للمدعي  يوؤدوا  بان  مت�سامنني 
تاريخ  من   %2 بواقع  ال�سداد  عن  تاأخري  غرامة  زائدا   - فل�سا  و�ستون  وواحد  دراهم  وع�سرة  وثالثمائة  الف  وع�سرون 
املطالبة وحتى ال�سداد التام - �سمول الدعوى بالنفاذ املعجل وبال كفالة والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة .
املحكمة  االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  لذلك 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 1 ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

عائ�شة �إبر�هيم علي �آل علي 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة �ل�شارقه �لإحتادية �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه �لحتادية
 يف �لدعوى رقم: SHCFICIREA2022 /0002429  مدين )جزئي(

اىل: حممد ر�سيل لتطريز االقم�سة بالكمبيوتر ل�ساحبها / حممد ر�سيل مياه .  جمهول حمل االإقامة 
 ال�سارقة - ال�سناعية رقم 13 �سارع الرابع ال�سناعي �سرة رقم 17 ملك م�سطفى حممد حممود الهاتف / 0504786891

نعلمكم باأن املدعي/ حممد ابو �سالح العنوان / حمل االإقامة وحمله املختار مكتب را�سد �سيف للمحاماة يف اإمارة دبي ديرة �سارع ال مكتوم بناية 
رقة البطني بالزا الطابق ال�سابع 705 الهاتف 97142989266 مكاين / 3092994922 رقم الهاتف: 971557543193 قد 

اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب� اواًل : قبول قيد الدعوى وحتديد جل�سة لنظرها مع دعوة املدعي عليها للح�سور و�سماع احلكم.
ثانياً : الزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي املاكينه من نوع اوبرا )OM/FH-918( �ساحلة وخالية من ايه عيوب او ا�سرار اأوما يعادلها 

مبلغ وقدرة 75000 )خم�سة و�سبعون الف درهم (  ثالثاً : الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واالتعاب واال�سرار والتعوي�ض
حممد   / عليه  للمدعى  احلا�سمة  اليمني  بتوجيه  املو�سوع  فى  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   2022-10-31 وبجل�سة 
ر�سيل مياه املالك/ملحمد ر�سيل لتطريز االأقم�سة بالكمبيوتر وكيل خدمات بال�سيغة التالية : ) اأق�سم باهلل العظيم باأنني مل ا�ستلم املاكينة من 
نوع اوبرا ذات املاركة FH-OM-918 )ال  باملدعي/ حممد ابو �سالح ب�سبب االتفاق القائم معه الأقوم باأعمال التطريز ل�ساحلي مقابل 
اأجر و اهلل ع اأقول �سهيد. لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة الدائرة املدنية الكلية حمكمة ال�سارقه االإحتادية �سباح يوم االإثنني املوافق 
2022/11/28 ال�ساعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن 

املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
مالحظة : اإعالن املدعى عليه ب�سيغة اليمني احلا�سمة.

ينفذ االإعالن باللغتني العربية واالإجنليزية.

مكتب �خلدمات �لق�شائية 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70608

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�عالن حكم بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:466/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اخلرة التجارية اجلزئية الثانية رقم 264

والر�سوم  درهم   )153109.93( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام . 

املدعي:االمارات دي�سرتيكت كولينج )اإمييكول( �ض.ذ.م.م
عنوانه:عنوانها املختار امارة دبي - بردبي - مركز دبي املايل العاملي - املبنى رقم/3 الطابق رقم/6 مكتب رقم 605 رقم 

مكاين 2682589680 - وميثله:خالد حممد �سعيد بوج�سيم
املطلوب اإعالنهما :  1- مطعم رومانا �سديق 2- رومانا حممد �سديق كوارى ب�سفتها مالك مطعم رومانا �سديق  

-  �سفتهما : مدعي عليهما
مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/10/25 بالزام املدعي عليهما بالت�سامن 
فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )15.593.36( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة 
الق�سائية احلا�سل يف 2022/2/10 وحتى ال�سداد التام والزمتهما الر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  ، حكما مبثابة احل�سوري  ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات 
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 �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70021

�لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إنذ�ر عدىل بالن�شر

رقم )2022/151712(
املنذر: �سركة جبل علي العقارية

املنذر اليه: اورين خلدمات ادارة املن�سات �ض ذ م م
املو�سوع تنذر وتنبه املنذرة على املنذر اإليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدرة )11،400( درهم قيمة 
11400 درهم وامل�سحوب  2022/10/19 بقيمة  �سيك االيجار رقم )000008( واملوؤرخ 
على بنك ابو ظبي التجاري قد ارجتع دون �سرف ب�سبب عدم وجود ر�سيد باحل�ساب باالإ�سافة 
لقيمة غرامة ال�سيك املرجتع )1140( درهم وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا االإنذار 
واإال �ست�سطر املنذرة ا�سفة اىل اتخاذ االإج��راءات القانونية والق�سائية الإخالء املنذر اإليها من 
املاأجور مع الزامها ببدل االيجار والر�سوم وامل�ساريف والر�سوم الق�سائية حتى تاريخ االخالء 

التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى.
وتف�سلوا بقبول وافر االحرتام 

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�إنذ�ر عدىل بالن�شر 

رقم )151717 /2022(
املنذر : �سركة جبل علي العقارية

املنذر اليه: اورين خلدمات ادارة املن�سات �ض ذ م م
درهم   )26،790( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اإليها  املنذر  على  املنذرة  وتنبه  املو�سوع:تنذر 
قيمة �سيك االيجار رقم )000030( واملوؤرخ 2022/11/12 وامل�سحوب على بنك ابوظبي 
غرامة  لقيمة  باالإ�سافة  باحل�ساب  ر�سيد  وج��ود  ع��دم  ب�سبب  �سرف  دون  ارجت��ع  قد  التجاري 
ال�سيك املرجتع )2679( درهم وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا االإنذار واإال �ست�سطر 
مع  املاأجور  من  اإليها  املنذر  الإخ��الء  والق�سائية  القانونية  االإج���راءات  اتخاذ  اىل  ا�سفة  املنذرة 
مع  التام  االخ��الء  تاريخ  حتى  الق�سائية  والر�سوم  وامل�ساريف  والر�سوم  االيجار  ببدل  الزامها 

حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى.
وتف�سلوا بقبول وافر االحرتام

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13705 بتاريخ 2022/11/23 
�عالن بالن�شر ملوعد �جتماع خربة

يف �لق�شية رقم 2022/777 تعيني خربة دبي
اىل املتنازع �سده االول 1 - �ست�سون انف�ستمنتز ليمتد

يتوجب عليكم باحل�سور الجتماع اخلرة املحدد له جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 24 - 11 - 2022 يف متام ال�ساعه 
التا�سعة والن�سف �سباحا عن طريق من�سة التوا�سل املرئى تطبيق زووم من خالل الرابط ادناه :

Topic: اجتماع زووم اعالن بالن�سر يف الدعوي رقم 777-2022 تعيني خرة دبي
Time: Nov 24، 2022 09:30 AM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/81966254952?pwd=TTRNckl2cWIPVEZpVEJNUzl5SUI4Zz09
Meeting ID: 81966254952
Passcode: 1Zq4F7

والدعوى مرفوعه �سدكم من املتنازع: -1 �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ) ذ.م.م ( . 
ويرجى ار�سال ما لديكم من م�ستندات ومذكرات على الريد اأدناه .

exp.dr.ebraheim@gmail.com
هاتف رقم 0501585115 وفى حالة عدم ح�سوركم �ستبا�سر اخلرة عملها .

اخلبري العقارى /د.ابراهيم على لهب�ض

�إعالن �جتماع خربة

70608



ثقافة وفن�ن
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نرمني  الت�سكيلية  ال��ف��ن��ان��ة  اأك����دت 
الت�سكيلي  الفنان  اأن  وفيق،  حممد 
ر�سد باألوانه املتناغمة مع الطبيعة 
م���ع���اين احل�������ض وال�������س���غ���ف واحل����ب 
واحل���������رب وال�����������س�����الم، ون����ق����ل عر 
واأرخ  ت��ط��ور احل�������س���ارات  م��ف��ردات��ه 
الثقافة،  ع���ل���ى  وح����اف����ظ  ل����ل����رتاث 
هاماً  دوراً  يلعب  الت�سكيلي  فالفن 
م��ن��ذ ال���ب���داي���ة يف ب���ن���اء ج�����س��ر بني 
وي�ست�سرق  واحل����ا�����س����ر  امل����ا�����س����ي 
منت�سر  الفن  ه��ذا  فنجد  امل�ستقبل، 
االأثرية،  ب��االأم��اك��ن  اجل����دران  ع��ل��ى 
اكت�ساف  ق��ب��ل  وج�����وده  ع���ن  ل��ي��ع��ل��ن 
الكلمة، وحالياً يتبواأ مكانة عظيمة 
بني  الفنون، ومتواجد ب�سكل كبري 
يف احتفاالت دولة االإم��ارات وجميع 

املنا�سبات الوطنية
والء  الت�سكيلية،  الفنانة  واأ�سافت   
ي�سعى  املعا�سر  ال��ف��ن��ان  اأن  حم��م��د، 
بالعلم  م���وه���ب���ت���ه  ل�����س��ق��ل  دائ����م����ا 
اأولت  واملعرفة ونقل اخل��رات، وقد 
بهذا  بالغاً  اهتماماً  االإم���ارات  دول��ة 
الفن ، ومنحت الفر�سة للم�ساركات 
تنظمها  التى  املعار�ض  يف  امل�ستمرة 
املنت�سرة  ال���ث���ق���اف���ي���ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
اأكرث  الفنان  جعل  مم��ا  ب���االإم���ارات، 

اإبداعاً وابتكاراً
مرمي  الت�سكيلية  الفنانة  واأ���س��ارت 

فار�سي الق�سري، باأن الفن الت�سكيلي 
ال�سعوب ومدى ثقافته،  يعك�ض روح 
الفنان  روؤي��������ة  خ�����الل  م����ن  وذل������ك 
وخمزونه الثقايف وخلفيته املعرفية، 
الوطن،  خ��دم��ة  يف  ي�سخرها  ال��ت��ى 
القومية  االح��ت��ف��االت  يف  وامل�ساركة 
بتنظيم املعار�ض ون�سر اأهمية الفن 
اإىل  باالإ�سافة  اليومية،  حياتنا  يف 
عر�ض جماليات اللوحة وتو�سيحها 

للجمهور
اأفاد الفنان الت�سكيلي  حممد ح�سني  
الت�سكيليني  ال��ف��ن��ان��ني  ح��ر���ض  اإن 
املعار�ض  ج��م��ي��ع  يف  ال��ت��واج��د  ع��ل��ى 
ال���ي���وم  وامل���������س����ارك����ة يف اح����ت����ف����االت 
ياأتي  القومية،  والفعاليات  الوطني 
يحظى  ال��ذي  الكبري  الت�سجيع  من 

به الفن الت�سكيلي باالإمارات
الت�سكيلية  عبري  الفنانة  واأ�سافت  
ال��ع��ي��داين  يعتر ت��واج��دن��ا يف هذه 
ر����س���ال���ة قوية  ال����دول����ي����ة،  امل���ح���اف���ل 
الفن  بني  الوطيدة  العالقة  مبدى 
ال���ع���ام للفن  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي وال����ت����ذوق 
اإىل خماطبة  باالإ�سافة  وجمالياته، 
حتمل  جمالية  بلغة  املجتمع  اأف���راد 
معاين ال�سفاء النف�سي، لذلك وجود 
الت�سكيلي يف هذه االحتفاالت  الفن 

مر يف غاية االهمية.
عالية  الت�سكيلية   الفنانة  وت��ق��ول 

مدحت،  حتر�ض دولة االإمارات على 
بالفنون  وااله��ت��م��ام  ال��ث��ق��اف��ة  ن�سر 
الفن  بينها  وم��ن  اأ�سكالها،  بجميع 
الوجدان  الذي يعر عن  الت�سكيلي 

كونه  االإن�ساين، ف�ساًل عن  واحل�ض 
موجود يف مناحي حياتنا

مو�سى  الت�سكيلي   الفنان  وي�سيف 
الفن  ب����ني  ال���ع���الق���ة  اأن  احل���ل���ب���ي، 

تعد  الوطنية  والفعاليات  الت�سكيلي 
عالقة متينة وج�سر قوي ي�سهم يف 
وجتميل  الب�سرية  النف�ض  خماطبة 
اأو نقل حما�سنه من منظور  الواقع 

الفنان، ويعتمد الفنان على االألوان 
ر�سالته  ت��و���س��ي��ل  يف  واخل����ط����وط 
ترك  م��ع  تف�سري  ب����دون  ل��ل��ج��م��ه��ور 
ما  املتلقي،  ل��روؤي��ة  اللوحة  حمتوى 

واملتلقي  الفنان  التفاهم بني  يجعل 
ع��الق��ة ح�����س��ي��ة، وه����ذا م���ن اأه����داف 
ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي يف تلك  ال���ف���ن  ت���واج���د 

امل�ساركات القومية           

لبيبة  الت�سكيلية  ال��ف��ن��ان��ة  اأ����س���ارت 
اأه��م��ي��ة ال��ع��الق��ة بني  ف���رح���ات، اإىل 
الوطنية،  واملحافل  الت�سكيلي  الفن 
تقوم  ال���ع���الق���ة  ه�����ذه  اأن  م����وؤك����دة 
بالفن  املجتمع  ت��اأث��ري  اأ���س��ا���ض  على 
يف  تبث  ال��ل��وح��ات  اأن  كما  والعك�ض، 
واالنتماء  اجلمال  حب  املتلقي  روح 

للطبيعة  
وت�سيف  الفنانة الت�سكيلية مي رجب 
تفا�سيلها  بكل  اللوحة  تعك�ض  كما   ،
ما بداخل العقل الب�سري، وحمركة 
الأن  وال��وج��دان،  للم�ساعر  ا�سا�سية 
التى  امل��واه��ب  م��ن  الت�سكيلي  ال��ف��ن 
ال���ف���ن���ان وم������دة ر�سم  ت��ت��م��ك��ن م����ن 
ال��ل��وح��ة ي��ك��ون ال��ف��ن��ان حت��ت تاأثري 
ال��ف��ك��رة، وه����ذا م���ا ي��ظ��ه��ر ج��ل��ي��اً يف 
اأمام  يقفون  حني  اجلمهور  مالمح 

جمال اللوحة وفكرتها
اأمرية  الت�سكيلية  ال��ف��ن��ان��ة  وت��ق��ول 
لي�ض  الت�سكيلي  ال��ف��ن  اأن   ، ع��زم��ي 
القومية  املحافل  اأو  باملعار�ض  فقط 
وغريها، بل جنده على اأغلفة الكتب 
امل�سورة،  االأط��ف��ال  ق�س�ض  وداخ���ل 
واللوحات الرتويجية، اإذا هذا الفن 
جزء اأ�سيل من حياتنا، وطبيعي اأن 
ي��ك��ون م��ت��واج��د ب��ق��وة يف م��ث��ل هذه 
ع��ن جميع  ليعر  ال��وط��ن��ي��ة  االأي�����ام 

اأفراد املجتمع ويوؤرخ للحدث.

�لفن �لت�شكيلي و�الحتفاالت �لوطنية عالقة لغة حتاكي �لو�قع   

•• ال�شارقة-الفجر:

خلدمة  منها  و�سعياً  وال���دويل  املحلي  حل�سورها  تعزيزاً 
اأع�سائها من خالل اإي�سال اإ�سداراتهم اإىل م�ساحة اأو�سع 
يف  االإم��ارات��ي��ني  النا�سرين  جمعية  ت�����س��ارك  ال��ق��راء،  م��ن 
الكويت،  بدولة  للكتاب  ال��دويل  الكويت  معر�ض  من  كل 
ومهرجان العني للكتاب يف مدينة العني بدولة االإمارات 

العربية املتحدة.
الكتاب عر اجلناح اخلا�ض  اإىل جمهور  وتنقل اجلمعية 
الكويت  45 من معر�ض  ال��  ال���دورة  يف  به  ت�سارك  ال��ذي 
26 نوفمر  16 ح��ت��ى  ال��ف��رتة م��ن  ل��ل��ك��ت��اب يف  ال����دويل 
225 ع��ن��وان��اً، متثل  ب��اإج��م��ايل  2140 ك��ت��اب��اً،  اجل����اري، 

اأحدث اإ�سدارات 30 دار ن�سر اإماراتية.
العني  مهرجان  نوفمر   20 يف  اجلمعية  اختتمت  فيما 
 134 بعر�ض  االإم���ارات،  دول��ة  العني يف  للكتاب، مبدينة 
 19 اإ�سدارات  اأح��دث  من  كتاباً   1254 باإجمايل  عنواناً 

دار ن�سر اإماراتية يف جناحها.
املعر�سني  كال  يف  بالتزامن  اجلمعية  م�ساركة  وي�ساحب 
احتادات  وممثلي  والنا�سرين  اجلمعية  وف��د  بني  ل��ق��اءات 
الكتاب  من  عدد  توقيع  اإىل  اإ�سافة  النا�سرين،  وجمعيات 

واملوؤلفني اإ�سداراتهم يف جل�سات توقيع خا�سة يف مهرجان 
العني للكتاب.

النا�سرين  جلمعية  التنفيذي  املدير  الكو�ض،  را�سد  وقال 
مب�ساركات  ح��اف��اًل  اجل���اري   2022 “عام  االإم��ارات��ي��ني: 
املعار�ض  م��ن  العديد  يف  االإم��ارات��ي��ني  النا�سرين  جمعية 
ومتكنت  وال��دول��ي��ة،  واالإقليمية  املحلية  للكتاب  الدولية 
اجلمعية خالل كافة امل�ساركات من تقدمي �سورة م�سرفة 
امل�سهد  ونقلت مالمح من  الدولة،  الن�سر يف  �سناعة  عن 
التي  واملوؤلفات  االإ�سدارات  اأحدث  االإماراتي عر  الثقايف 
امل��وؤل��ف وال��ن��ا���س��ر االإماراتي،  اإب���داع���ات  مت��ث��ل من���اذج م��ن 
وتعك�ض توجهنا الرا�سخ نحو اال�ستثمار يف املعرفة وتو�سيع 

رقعة القراءة«.
“مب�ساركة اجلمعية يف كل من معر�ض الكويت  واأ�ساف: 
الدويل للكتاب ومهرجان العني للكتاب، تعزز من جهودها 
اإىل  االأع�����س��اء  النا�سرين  اإ����س���دارات  اإي�����س��ال  يف  امل�ستمرة 
القراء يف كل مكان، وتوا�سل متكني االأع�ساء من امل�ساركة 
يف خمتلف املعار�ض عر من�سة اجلمعية، و�سن�سهد خالل 
االإماراتي  الكتاب  ت�سويق  نطاق  تو�سيع  القادمة  املرحلة 
جانب  اإىل  االإل���ك���رتوين  الت�سويق  ع��ر  ال��ع��ام  م���دار  على 

ا�ستمرار امل�ساركات يف املعار�ض«.

وي�سم جناح اجلمعية يف معر�ض الكويت الدويل للكتاب 
والتوزيع،  للن�سر  ل��وؤل��وؤ  للن�سر،  ن���ور  م��ن  ك��ل  اإ����س���دارات 
ال�سيف  دار  املطبوعات،  ون�سر  الت�سميم  خدمات  التفرد 
بيبليو�سميا  ال��ك��ت��ب،  وت��وزي��ع  للن�سر  ���س��دي��ق��ات  للن�سر، 
للن�سر والتوزيع، مدار للن�سر والتوزيع، �سركة دار الرم�سة 
العربي  اب��ن  موؤ�س�سة  واملطبوعات،  الكتب  ن�سر  خلدمات 
الكتاب  بوابة  كولكتيف،  ورك  درمي  ذا  والن�سر،  للبحوث 
والتوزيع،  للن�سر  االن��دل�����ض  دار   ال��ك��ت��ب،  وت��وزي��ع  لن�سر 
التوزيع،  و  للن�سر  الظبي  والن�سر،  للطباعة  هماليل  دار 
بابيلون بوك الند، حروف للن�سر والتوزيع، ق�س�ض كيوي، 
دار املحيط للن�سر، من�سورات بيت الُكّتاب، �سعاد �سليبي، دار 
�سيف اجلابري للطباعة والن�سر والتوزيع، مكارم، التخيل 
للن�سر والتوزيع، االأدباء، بريق، ندوة الثقافة والعلوم، دار 
البيان العربي، الفلك للرتجمة والن�سر، �سيدة احلكايات، 

اأوهيبوك للن�سر.
اإ�سدارات  ف�سّم  للكتاب  العني  مهرجان  يف  جناحها  اأّم��ا 
دار ال�سيف للن�سر، �سديقات للن�سر وتوزيع الكتب، �سركة 
موؤ�س�سة  واملطبوعات،  الكتب  ن�سر  خلدمات  الرم�سة  دار 
كولكتيف،  ورك  درمي  ذا  والن�سر،  للبحوث  العربي  اب��ن 
للن�سر  االأندل�ض  دار   الكتب،  وتوزيع  لن�سر  الكتاب  بوابة 

والتوزيع، ماهرون، بابيلون بوك الند، ع�ستار، دار املحيط 
مكارم،  �سليبي،  �سعاد  ال��ُك��ّت��اب،  بيت  م��ن�����س��ورات  للن�سر، 

العربي،  ال��ب��ي��ان  دار  االأدب�����اء،  وال��ت��وزي��ع،  للن�سر  التخيل 
الفلك للرتجمة والن�سر، �سيدة احلكايات.

م�شاركة »�لنا�شرين �الإمار�تيني« يف »معر�ض �لكويت« ومهرجان �لعني 
ن�شر د�ر  لـ49  كتاٍب  للكتاب.. تعر�ض �أكرث من 3000 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  الفنون  مركز  اأع��ل��ن 
حكاية  فعالية  م��ن  ال��ث��ام��ن��ة  الن�سخة  اإط����الق  ع��ن 
لدولة  واخلم�سني  احل���ادي  االحت���اد  عيد  مبنا�سبة 
االإمارات، ويف اإطار الفعاليات التي تقيمها اأبوظبي 
احتفاًء باختيارها مدينة املو�سيقى من قبل منظمة 
ال�ساحة  امل��م��ي��زة يف  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وُت���ق���ام  ال��ي��ون�����س��ك��و. 
ال�سرقية للجامعة يوم 28 نوفمر ال�ساعة 7:30 
م�����س��اًء، ح��ي��ث جت��م��ع ن��خ��ب��ًة م��ن ال�����س��ع��راء وفناين 
االإل���ق���اء وال��ك��ل��م��ة امل��ن��ط��وق��ة وامل��و���س��ي��ق��ي��ني ورواة 
بالتنوع  لالحتفاء  الثقافات  خمتلف  من  الق�س�ض 

الثقايف الفريد الذي حتت�سنه دولة االإمارات. 
عنوانها،  اإىل  العام  هذا  الفعالية  مو�سوع  وي�ستند 
حكاية، حيث تدعو الفنانني اإىل م�ساركة ق�س�سهم 
حول االنتماء والعائلة وال��رتاث واالأم��ة من خالل 
املعاين  ا�ستك�ساف  مع  االإلقاء،  وفن  والغناء  ال�سعر 
وارتباطها  امل��وا���س��ي��ع  ه��ذه  حتملها  ال��ت��ي  العميقة 
ال��ف��ري��د ب��ك��ل اإن�����س��ان. ومت��ث��ل ح��ك��اي��ة اإح����دى اأهم 
لالحتفاء  الفنون  مركز  ينظمها  التي  الفعاليات 
ب���دءاً من  واملنطقة،  االإم����ارات  دول��ة  م��ن  باملبدعني 
و�سواًل  جوائز  على  احلائزين  واملوؤلفني  الفنانني 
اإىل الطالب املوهوبني والنا�سئني وغريهم؛ ف�ساًل 
املتنوع  الثقايف  الن�سيج  على  ال�سوء  ت�سليطها  عن 

تعدها  التي  العديدة  واملجتمعات  االإم���ارات  لدولة 
امل�ساركني  الفنانني  قائمة  اختيار  وج��اء  لها.  وطناً 
االأ���س��م��اء يف  اأب���رز  ب��اإ���س��راف  بعد تقييم فني ج��رى 
جم����االت ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ع��ر وال��ف��ن��ون وال��ك��ت��اب��ة يف 
واأ�سامة معت�سم،  االإم��ارات، �سملت فرح �سما،  دولة 
ومرمي خليفة ال�سحي، ودوريان بول روجرز، وبيل 

براغني.

وتت�سمن الفعالية جمموعًة متنوعة من العرو�ض 
املبا�سرة للفنانني امل�ساركني يف حكاية، مبن فيهم:

ال�سحي  خليفة  م��رمي  احل��ف��ل:  مقدم   ●
)االإمارات(

ال�سعر  اإل���ق���اء  – ف���ن  ال���زع���اب���ي  ع��ل��ي   ●
)االإمارات( 

بيا الزلو - املو�سيقى )هنغاريا(  ●

ال�سعر  اإلقاء  – فن  جوترييز  دانابيل   ●
)الفلبني(

دوريان بول روجرز – فن اإلقاء ال�سعر   ●
)الواليات املتحدة االأمريكية( 

اإل�����ق�����اء  – ف������ن  ف����اط����م����ة ال�������ف�������ردان   ●
ال�سعر)االإمارات( 

جري �سميث – املو�سيقى )نيجرييا(   ●

ال�سعر  اإل��ق��اء  ف��ن   - ال�����س��وي��دي  ميثاء   ●
)االإمارات( 

ال�سعر  اإل����ق����اء  ف����ن   - ري�����ن  م����اري����ون   ●
)الواليات املتحدة االأمريكية(

مونيكا بافلوف�سكا – فن اإلقاء ال�سعر   ●
)بولندا( 

)الهند-  الرق�ض   - مودرا�ض  موفينج   ●

�سريالنكا- �سنغافورة-ماليزيا(
ن��ت��ايل ح��ن��ظ��ل – ال�����س��ع��ر )ال���والي���ات   ●

املتحدة االأمريكية- فرن�سا- فل�سطني( 
ال�سعر  اإل��ق��اء  ف��ن  �سمر عبد اجل��اب��ر -   ●

)فل�سطني(
زجزاج غامن – املو�سيقى )م�سر(   ●

املدير  ب��راغ��ني،  ب��ي��ل  ق���ال  امل��و���س��وع،  ع��ل��ى  وتعليقاً 
نيويورك  الفنون يف جامعة  ملركز  التنفيذي  الفني 
املميزة  ح��ك��اي��ة  فعالية  اإق��ام��ة  “ي�سرنا  اأب��وظ��ب��ي: 
معارفنا  واإث����راء  اآف��اق��ن��ا  لتو�سيع  الفنون  م��رك��ز  يف 
الفنانني.  خمتلف  مع  عالقاتنا  وتر�سيخ  الثقافية 
الفني للفعالية  التقييم  ونحظى من خالل عملية 
على  ال�سوء  وت�سليط  فنانني جدد  مقابلة  بفر�سة 
الفنون  مركز  يف  امل�ساركني  الفنانني  م��ن  غريهم 
من قبل، �سواء من طالب جامعة نيويورك اأبوظبي 
يف  ي�����س��ارك��ون  ال��ذي��ن  التعليمية  هيئتها  واأع�����س��اء 
اإيقاعات  لفعالية  امل��ف��ت��وح��ة  ال�سهرية  االأم�����س��ي��ات 
م�سبقاً  ���س��ارك��وا  ال��ذي��ن  الفنانني  اأو  ال�سطح،  على 
يف ع��م��ل اإن��ت��اج��ي ي��خ�����ض اجل��ام��ع��ة؛ م��ث��ل زج���زاج 
ال��ذي �سارك يف عر�ض قافية مع فرقة �سمة  غامن 
املواطنني  حكاية  فعالية  الراق�ض.وجتمع  للم�سرح 
الثقافات  خم��ت��ل��ف  م���ن  وامل��ق��ي��م��ني  االإم����ارات����ي����ني 
التي  ال��دول��ة  ل���الإم���ارات،  االحت���اد  بعيد  لالحتفال 

يعترونها جميعاً وطناً لهم«.

مركز �لفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي يطلق �لن�شخة �لثامنة من 
فعالية حكاية �حتفاًء بعيد �الحتاد لدولة �الإمار�ت
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••  كتب : اأ�شامة عبد املق�شود 

يعترب الفنان الت�سكيلي اأول من كتب التاريخ ، وترك لنا اإرثًا عظيمًا من احلفريات والنقو�ض واجلدريات ذات الطابع 
الفني املعتمدة على االألوان املتناغمة مع الطبيعة، فبمفرداته احل�سية واملادية متكن من خلق لغة توا�سل حتاكي 
الواقع وتر�سد احلياة اليومية للمجتمع واأ�ساليب احلكم، حيث كانت الر�سوم هى اأداة التو�سيل والرتجمة احلقيقية 
، ومازال هذا الفن  التوا�سل  الت�سكيلي والنحت وجهان لعملة واحدة هى  اأن الفن  التاريخ، وهذا يدل على  لكتابة 
مع  وطيدة  علقة  وله  والدراما،  وامل�سرح  ال�سينما  �سناعة  يف  يدخل  �سار  بب�ساطة  الأنه  الفنون،  قمة  على  يرتبع 
الفعاليات الوطنية واالحتفاالت القومية، حول هذا الرتابط الوثيق تلتقي جريدة )الفجر( بنخبة من الفنانني 

الت�سكيليني:



فــن �أجــنبــي

27
و�سفة فكرية ُت�سّرح حالة نف�سية، وفقًا ل�سياقها املنطقي

�لقدمية و�لذكريات  �لعزلة  عن  ب�شيطة  ة  ق�شّ  ..  A Love Song
الأّنها  النقدي،  والتناول  ال�سينمائية  املهرجانات  يف  فر�ساً  تنال  كهذه  اأف���الٌم 
ما  وك��ّل  ت��ذاٍك،  وال  فيها  تعقيد  والفكرية. ال  الفنية  بالقيم  وُم�سبعٌة  �سريحٌة 
وموهبة  فكرياً،  وعياً  ميلكون  وممّثلني  ج��ّي��داً،  حمبوك  �سيناريو  اإليه  حتتاج 
املعطيات  ه��ذه  متّيز.  خلق  كيفية  يعرف  وخم��رج  معّقدة،  اأدوار  لتاأدية  خا�سة 
"اأغنية حّب"  ���س��ي��ل��ف��رم��ان، يف   � واك����ر  م��اك�����ض  وال�����س��ي��ن��اري�����س��ت  امل��خ��رج  وّف���ره���ا 
30 يناير/ كانون   � ال�38 )20  ال��دورة  )2022(، املعرو�ض للمرة االأوىل يف 
الدورة  يف  م�ساركته  قبل  ال�سينمائي"،  �سندان�ض  ل�"مهرجان   )2022 الثاين 
ال�سينمائي  برلني  ل�"مهرجان   )2022 �سباط  ف��راي��ر/   20  �  10( ال�72 

)برليناله(".
راهن  ال��ط��وي��ل،  ال��روائ��ي  الفيلم  يف  �سيلفرمان   � ووك��ر  ملاك�ض  جت��رب��ٍة  اأول  اإّن���ه 
ذات ق�س�ض متعّددة  نف�سه مبوا�سيع  ُيرِهق  العزلة وتفا�سيلها، ومل  فيها على 
مُيكنه  وه��ذا  وا�سع،  ووق��ت  كرث،  وممثلون  كبرية،  اإمكانيات  تلزمها  ومت�سّعبة، 
اختار  لذا،  الطويلة.  االأف��الم  االأوىل يف  االإخراجية  التجارب  اأ�سحاب  ُيعّقد  اأْن 
�سيلفرمان معاجلة حمدودة، ُتفرز م�ساعر كثرية ذات اأثر جّيد، وتبتكر خيارات 

فنية مُيكن اأْن يعالج بها عمله.
او،  جْتَ لكلوي   )2020( الّرحل"  "اأر�ض  اىل  مبا�سرًة،  حّب"،  "اأغنية  ُيحيل 
لت�ساركهما يف تفا�سيل كثرية، مع اختالف الغايات واالأطر، كالعزلة والهرب من 
الفو�سى التي ُتثريها احلياة، اإ�سافًة اإىل اأّن فاي )َدْيل ديكي(، بطلة "اأغنية حّب"، 
تتقاطع يف ال�سّن واملالمح والفراغ الروحي مع فرين )فرن�سي�ض مكدورماند(، 
االأول، بحٌث عن  ال�سببية، ففي  لكْن، هناك اختالف يف  الّرحل".  "اأر�ض  بطلة 
موجوداته  ب��ا���س��ت��ن��ط��اق  ع��ي�����س��ه  وحم���اول���ة  امل���ا����س���ي، 
اأّم����ا الثاين،  ع��ر ال��ع��زل��ة وم��ف��اه��ي��م��ه��ا؛ 
الذي  املرير  الواقع  من  فهروب 
الراأ�سمالية  اأف��رزت��ه 

�سيلفرمان   � ووك���ر  اأّن  ي��ت��اأّك��د  املتلقي  جتعل  ع���ام،  ب�سكل  االإح���ال���ة،  املتوح�سة. 
وتالقح  �سينمائي  كتكامل  بل  انتحال،  اأو  كتنا�سل  لي�ض  ��او،  جْتَ ا�ستح�سر عمل 

فني واأثر اإبداعي.
ة ب�سيطة، من دون تعقيد، بطلتها فاي ال�ستينية،  ينطلق "اأغنية حّب" من ق�سّ
التي تعي�ض وحيدة يف عربة متنقلة، حتيط بها جبال، كان يرعى فيها والدها 
الغنم، وتقابلها بحرية ممتدة يف ف�ساء خاٍل، ت�سطاد منها ال�سلطعون لتقتات 
فقط،  كتابان  مكتبتها  يف  لها.  توّفرها  التي  الب�سرية  املتعة  اإىل  اإ�سافًة  منها، 
نف�سها،  بهما  ت�سغل  النجوم،  اأ�سماء  عن  والثاين  احليوانات،  اأ�سماء  عن  االأول 
وتدّربها على معرفة االأ�سياء املحيطة بها. اختارت العزلة االإرادي��ة، كي تنتظر 
اأمام  حبيبها الذي اأخرها باأّنه �سيح�سر اإىل املنطقة ال�سابعة التي تقيم فيها 
تاريخ  عن  اإخبارها  دون  من  اأ���س��ود،  كلب  مع  اللون،  ف�سية  �سيارة  يف  البحرية، 

ح�سوره. لذا، مل ت�ستطع مغادرة املكان، الذي ي�سنع جزءاً من ذاكرتها.
يح�سر حبيبها ليتو )َو�ْض �ستودي(، الذي ا�ستذكرت معه اأحداثاً م�سى عليها نحو 
ن�سف قرن، عندما رافقا طلبة يف رحلة مدر�سية اإىل البحرية، وهما يف العا�سرة 
من العمر. اأحدهما اأحّب االآخر حينها، لكّن ظروف احلياة فّرقتهما، واختار كّل 
وَفَقد ليتو  َفَقدت فاي زوجها،  واحد منهما طريقه و�سريك حياته. بعد مدة، 
زوجته، فاأرادا ا�ستعادة تلك االأحالم الطفولية، وعي�سها بطريقة خمتلفة. بعد 
اللقاء، عزفا على القيثارة، وغّنيا اأغنيات عّدة كانا يحفظانها. يف اليوم التايل، 
ر فاي، التي كانت تعي�ض حياة معّقدة، ما  تركها ليتو وغادر املكان.هذا اللقاء حرَّ
جعلها تذهب اإىل اجلبال املجاورة لتتاأّكد بنف�سها اإْن كان هناك من ال يزال يرعى 
اإليها. نامت يف  الغنم، كما كان يفعل والدها. هذا اأحد االأ�سئلة املهّمة بالن�سبة 
تت�سالح  كاأّنها  الكثري منها،  و�سّمت  ب�سكل خمتلف،  النجوم  وراأت  اأعلى اجلبل، 
اأبواٍب اأخرى للحياة، غري التي  اأدخلتها اإىل  مع نف�سها، بعدما امتلكت مفاتيح 
اأك��رث من ن�سف ق��رن. حّققت ما كانت حتلم به ط��وال حياتها. عرفت  الزمتها 
تركتها  التي  اخلالية  الو�سادة  و�سغل  املتنّقلة،  العربة  يف  معها  نام  ال��ذي  ليتو، 
و�َسَحن  واأحا�سي�سها،  بنف�سها  ثقتها  لها  اأع���اد  ل��ه. 
بطاقة  ح���ا����س���ره���ا 

رهيبة، لتعي�ض حياتها مبعطيات احلا�سر. كاأّنه اأعطاها اإك�سري احلياة، ثم غادر. 
اإّنها الطاقة نف�سها التي اأعطتها له، هي اأي�ساً.

رغم بطء االأحداث، وغياب اخلطوط الهام�سية التي ت�ساند البطلة الرئي�سية، 
اأجاب "اأغنية حّب" عن اأ�سئلٍة ُمعّلقة، وقّدم فهماً �ساماًل للحياة املت�سابكة لفاي. 
ا�ستطاع �سيلفرمان تقدمي ت�سّوره الفني اخلا�ض، بخلق فيلٍم متما�سك، ي�ستند 
َور واملوقف الفني، بداًل من الرثثرة  اإىل لغة �سينمائية قوية، تعتمد على ال�سُ
واحل�سو وَمّط االأحداث من دون فائدة فنية. كما قّدم بذكاء اأ�سباب عزلة فاي 
نقل  اإن�سانية،  هموم  اإىل  اإياها  حم��ّواًل  ب�سيطة،  منطلقات  اأّنها  رغم  وهمومها، 
املرء  يتحّرر  ال  نف�سية،  م�ساكل  ما خلق  اإهمالها،  يتم  عرها مرتكزات حياتية 

منها ب�سهولة، اإاّل اإذا واجهها.
حتّولت  ال��ب�����س��ري.  وال��ف�����س��اء  الفيلم  ق�سة  ب��ني  تكاملية  ع��الق��ة  امل��خ��رج  خلق 
الكامريا )مدير الت�سوير األفون�سو ِهريرا �سالثيدو( اإىل عينّي فاي يف م�ساهد 
تنّوعاً  خلق  كما  عرهما.  االآ�سرة  الطبيعية  املناظر  يرى  املتلقي  وب��ات  كثرية، 
القريبة والبعيدة واملتو�سطة،  َور  ال�سُ املنعك�سة على  الت�سوير،  اأبعاد  وا�سحاً يف 
ويتخّللها التدّرج اللوين الظاهر يف ال�سورة الواحدة، ب�سبب اختالف املوجودات، 
اإْذ ميكن مثاًل روؤية لون الياب�سة واملاء واجلبل وال�سماء يف م�سهد واحد، وهذا 
يجعله �سالثيدو منطلقاً جمالياً قوياً. اإ�سافة اإىل تعّدد الزوايا، وتقريب ال�سورة 
املتلقي، ليح�ّض بها، ويتوّحد  من وجه فاي خللق عالقة تكاملية بينهما وبني 
مع ما متّر به. تفّن املُ�سّور يف نقل امل�سهد نف�سه، يف اأوقات زمنية خمتلفة، وهذا 
معطى ُينّوع البعد الب�سري.اأكرث من هذا، ذهب �سيلفرمان اإىل الُبعد الثالث، 
املو�سيقى  اأي  والت�سوير،  االإخ���راج  وطريقتي  الق�سة  عن  اأهمية  يقّل  ال  ال��ذي 
)رمزي ِب�ساِور(، خالقة اأحا�سي�ض منا�سبة يف املتلقي، ليتفاعل مع االأحداث ب�سكل 
�سحيح.اأبانت املمثلة ديل ديكي مقدرة خا�سة يف التمثيل، بتاأديتها دوراً ُمقنعاً، 
عك�ست فيه الهواج�ض النف�سية التي اأملتها ال�سخ�سية، ما �ساعد كثرياً يف فهم 
الفيلم  بني  وقبول  فهم  عالقة  خللق  ال�سرورية  بالقّوة  وَمّدها  ة،  الق�سّ اأبعاد 
واملتلّقي، فيكون "اأغنية حّب" و�سفة فكرية ُت�سّرح حالة نف�سية، وفقاً ل�سياقها 

املنطقي.

له  ج��دي��دة  ���س��ورة  �سميث،  وي��ل  العاملى  النجم  ن�سر 
موقع  ع��ل��ى  ال�سخ�سى  ح�سابه  ع��ر  قمي�ض  ب���دون 
كوالي�ض  من  ملحة  املعجبني  الإعطاء  "اإن�ستجرام"، 
فيلمه القادم Emancipation، وهو اأول فيلم 

له بعد �سفعة االو�سكار ال�سهرية.
النجم احلائز على جائزة االأو�سكار، البالغ من العمر 
54 �سنة، يلعب دور ال�سخ�سية الرئي�سية يف الفيلم، 

وهو عبد يدعى بيرت فى لويزيانا،
 وي��ت��ب��ع��ه وه���و ي��ح��اول مل ���س��م��ل ع��ائ��ل��ت��ه ف��ى خ�سم 
التاريخى  احل��رك��ة  فيلم  و�سيكون  االأه��ل��ي��ة،  احل��رب 
هو اأول م�سروع يتم طرحه من بطولة املمثل منذ اأن 
�سفع املمثل الكوميدى وامل�سيف كري�ض روك ب�سكل 
�سيء فى حفل توزيع جوائز االأو�سكار فى وقت �سابق 

من �سهر مار�ض.
اأيام  قبل   Apple من�سة  ك�سفت  بعدما  ه��ذا  ياأتي 
ويل  العاملى  املمثل  لفيلم  ت�سويقى جديد  تريلر  عن 
الفيديو   ،Emancipation اجل��دي��د  �سميث 
ال���ذى ط���رح ب��ال��ل��ون��ني االأب��ي�����ض واالأ����س���ود، وو�سلت 
مدته اإىل دقيقتان و 55 ثانية، وك�سف عن جمموعة 

ت�سويقية جديدة للفيلم املنتظر.
وكانت اأبل قررت تاأجيل طرح الفيلم حتى عام 2023 
ب�سبب ما افتعله ويل �سميث خالل حفل توزيع جوائز 
اأو�سكار املا�سي، عندما �سفع كري�ض روك، وكان من 
املوؤكد لدى ال�سركة عند االفراج عن الفيلم اأنه �سيتم 
فعله  م��ا  بعد  ول��ك��ن  اجل��وائ��ز،  م��ن  للعديد  تر�سحه 

معظم  م��ن  العمل  ا�ستبعاد  ميكن  اأن���ه  ظنت  �سميث 
اأنها تراجعت  امل�سهورة، ولكن يبدو  حفالت اجلوائز 
عن كل هذا وبداأت باالإعالن عنه واقامت �سركة اأبل 
فى   Emancipation لفيلم  للرتويج  موؤمترا 

وا�سنطن فى 1 من اأكتوبر املا�سي.
"طوال م�سريتى  امل��وؤمت��ر:  وق��ال وي��ل �سميث خ��الل 
املهنية، رف�ست العديد من االأفالم التى كانت تدور 
ح��ول العبودية، مل اأرغ��ب اأب���ًدا فى اإظ��ه��ار ذل��ك، ثم 
جاء هذا الفيلم، وهذا لي�ض فيلًما عن العبودية، هذا 
فيلم عن احلرية، هذا فيلم عن املرونة، هذا فيلم عن 

االإميان".
ويلعب املمثل ويل �سميث دور بيرت الذى يهرب من 
لها  تعر�ض  التى  امل��روع��ة  االنتهاكات  بعد  العبودية 
واملمثل  �ساكري  م�سطفى  املمثل  بجانبه  وي�����س��ارك 
�ستيفن اأوج واملمثلة �سارمن بينجو والفيلم من اإخراج 

اأنطوان فوكوا، والفيلم من تاأليف بيل كوالج.
ق�سة  اإىل   "Emancipation" فيلم  وي�ستند 
ويل  دوره  وي�����وؤدى  ب��ي��رت،  ق�سة  وي��ت��ن��اول  حقيقية، 
عائلته،  عن  بحًثا  مزرعته  من  يهرب  ال��ذى  �سميث، 
وينجو من م�ستنقعات لويزيانا على طول الطريق، 
وان�سم بيرت فى النهاية اإىل اجلي�ض، واأثناء الفح�ض 
العارى، الذى كانت عليه  الطبى، مت ت�سوير ظهره 
ندوب من التعذيب على يد م�سرف مزرعته ال�سابق، 
كبرًيا  ج��داًل  واأث���ارت  ال�����س��ورة،  االإندبندنت  ون�سرت 

حول ق�سوة ووح�سية العبودية فى اأمريكا.

 Emancipation �أول فيلم 
لويل �شميث بعد �شفعة �الأو�شكار �ل�شهرية

�سخب  عن  والبعد  العزلة  �سّكلت   
املا�سي،  لذكريات  واالرتهان  املدن، 
نظرًا  ع���ّدة،  الأف���لٍم  مهّمًا  ُمنطلقًا 
يوّفره  الذي  الفل�سفي  املحمول  اإىل 
االإن�سان  ُي��رتك  اإْذ  امل��و���س��وع،  ه��ذا 
هواج�سه.  مع  مبا�سرة  مواجهة  يف 
مواقف  عربه  ُت�ستقراأ  اأن  مُيكن  كما 
عن  اأج��وب��ٍة  ون��ي��ل  ع���ّدة،  حياتية 
من  متكّرر.  ب�سكل  تواجهه  اأ�سئلٍة 
جهة اأخرى، هذا غري ُمكلف اإنتاجيًا، 
وال يحتاج اإىل تفا�سيل كثرية مُتليها 
االأفلم والظروف املعّقدة ل�سناعتها، 
يرى  جمهوٍر  لدى  حُمّببة  اأّنها  كما 

فيها نف�سه ب�سكٍل اأو باآخر.
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عامل �أوبئة يك�شف عار�شني 
ملر�ض �ل�شل

اأعلن عامل االأوبئة الرو�سي نيقوالي دوبينني، اأن االأعرا�ض الرئي�سية التي 
تظهر ملر�ض ال�سل، هي ال�سعال والتعرق البارد ليال.

املميزة  ب��االأع��را���ض  ي�سعرون  ال  قد  الكثريين  اأن  اإىل  االأخ�سائي،  وي�سري 
ملر�ض ال�سل، ولكنهم ي�سعرون باخلمول فقط و�سعف عام وفقدان ال�سهية 
والوزن، وي�ساف ال�سعال اإىل هذه االأعرا�ض، الذي يعتر موؤ�سرا مل�سكالت 

�سحية حمتملة.
يف  عنه  يتغا�سى  لذلك  انت�سارا،  االأك���رث  العار�ض  ه��و  "ال�سعال-  وي��ق��ول، 
حاالت كثرية، ويعترونه ناجما عن التدخني والرد وغري ذلك. ولكن قد 
يظهر البلغم االأخ�سر اللون اأو االأ�سفر يف ال�سباح. ومع تطور املر�ض قد 
تظهر خرثات من الدم معه. ومن اأعرا�ض املر�ض االأخرى، التعرق البارد 
اأن  مع  مبللة،  وفرا�سه  ومالب�سه  الليل  يف  ال�سخ�ض  ي�ستيقظ  حيث  ليال، 

درجة حرارة ج�سمه قد تكون طبيعية".
وي�سيف، عند االإ�سابة بال�سل الرئوي، يتطور �سيق التنف�ض ب�سرعة ومعه 
واإره��اق �سديد  الرئوي، في�ساحبه اخلمول  ال�سل غري  اأما  اأمل يف ال�سدر. 

ونعا�ض وفقدان ال�سهية وحمى وعرق بارد غزير وفقدان الوزن.

طبيبة تك�شف خطورة بذور 
عباد �ل�شم�ض على �ل�شحة

الكثريين  اأن  الرو�سية،  التغذية  خبرية  زاليتوفا،  تاتيانا  الدكتورة  اأعلنت 
يتلذذون باأكل بذور عباد ال�سم�ض كوجبة خفيفة. ولكن االإفراط بتناولها 

قد يوؤدي اإىل عواقب مزعجة.
اعتبار  ميكن  ال  اأن��ه  اإىل  "�سبوتنيك"،  لراديو  حديث  يف  زاليتوفا،  وت�سري 
احلرارية،  ال�سعرات  حيث  من  اأنها  مع  كاملة،  وجبة  ال�سم�ض  عباد  ب��ذور 

تناف�ض االأطباق الرئي�سية يف النظام الغذائي اليومي.
النا�ض هذه اخل�سو�سية، لذلك يفرطون بتناولها  اأحيانا ين�سى  وت�سيف، 

ما يوؤدي اإىل زيادة يف الوزن.
وتقول، "ال�سرر الرئي�سي لبذور عباد ال�سم�ض، هو احتواوؤها على �سعرات 
�سعرة   700 ح��وايل  على  منها  غ��رام   100 عالية، حيث حتتوي  حرارية 
حرارية. والنا�ض الياأخذون هذه امل�ساألة باالعتبار ويفرطون يف تناولها، ما 

يوؤدي اإىل زيادة وزنهم".
وت�سيف، كما اأن تناول بذور عباد ال�سم�ض املقلية، له خماطر اأي�سا، حيث 

ميكن اأن حتفز االإ�سابة بال�سرطان.
زيت  اأو  ال�سم�ض،  عباد  ب��ذور  قلي  يف  رديء  زي��ت  ا�ستخدام  "عند  وت��ق��ول، 
الزيت  ه��ذا  م��واد م�سرطنة يف  ف��اإن خطر تكون  م��رة،  اأك��رث من  م�ستخدم 
يزداد. اأي ميكن اأن تظهر يف البذور املواد املحفزة لتطور االأورام اخلبيثة".

باعتدال.  ال�سم�ض  عباد  ب��ذور  تناول  هي  الرئي�سية،  القاعدة  "اإن  وتقول، 
الأنها حتتوي على �سعرات حرارية عالية. لذلك ال ين�سح بتناول اأكرث من 
30 غراما منها يف اجلل�سة الواحدة، حيث يح�سل اجل�سم من هذه الكمية 

على فوائد فقط وال �سيء غري ذلك".

الربده؟ ق�سيدة  �ساحب  • من 
كعب بن زهري.

الربدة؟ نهج  ق�سيدة  �ساحب  • من 
- اأحمد �سوقي.

العربية؟ اللغة  يف  االأ�سد  اأ�سماء  عدد  يبلغ  • كم 
ا�سم.  1500

اخلطابه؟ يف  املثل  به  ُي�سرب  • من 
�سحبان بن وائل.

بالُعقار؟ املق�سود  • ما 
اخلمر.

احلديث؟ الع�سر  يف  االإ�سباين  االأدب  عميدة  هي  • من 
رو�سا ت�سائل

.1939 العام  يف  الثانية  العاملية  احلرب  يف  كان  مرة  الأول  الرادار  ا�ستخدام  اأن  تعلم  • هل 
اأبداً. يبدو  فال  ال�سم�ض  خلف  القمر  نور  يحتجب  اأن  يعني  القمر  خ�سوف  اأن  تعلم  • هل 

اجلذر  عمليات  اإيجاد  وراء  واأنه  بالريا�سيات  بعلومه  ا�ستهر  اخلوارزمي  االإ�سالمي  العامل  اأن  تعلم  • هل 
ويعطي املعادالت الريا�سية االأخرى واأنه هو مبتكر علم اجلر.
االإن�سان. ج�سم  يف  حية  خلية  تريليون   10 من  اأكرث  • هناك 

ال�سكري. مر�ض  هو  املتحدة  الواليات  يف  بالعمى  الت�سبب  يف  والرئي�سي   1 رقم  • ال�سبب 
م�سّمى. غري  اأجل  اإىل  تعي�ض  اأن  وميكن  متوقع،  عمر  متو�سط  لها  لي�ض  • االأ�سجار 

عام. كل  االأر�ض  ت�سرب  نيزك   500 من  • اأكرث 
.1898 عام  يف  ماري  البولونية  وزوجته  بياركوري  الفرن�سي  الفيزيائي  اأكت�سفه  الراديوم  اأن  تعلم  • هل 
.1898 عام  يف  ماري  البولونية  وزوجته  بياركوري  الفرن�سي  الفيزيائي  اإكت�سفة  الراديوم  اأن  تعلم  • هل 

الرت  الفيزيائي  اجلن�سية  واالمريكي  االأ�سل  االأمل��اين  العامل  اإكت�سفها  الن�سبية  نظرية  اأن  تعلم  هل   •
اآني�ستاين الذي ن�سر هذه النظرية يف العام 1905 م.

خالل  ين�سط  اأنه  فمعلوم  الفاأر،  هو  اأ�سهر  �ستة  وي�ستيقظ  اأ�سهر  �ستة  ينام  الذي  احليوان  اأن  تعلم  •  هل 
االأر���ض حيث يرقد فيه  اإىل خمبئه حتت  ي��اأوي  ال�ستاء فاإنه  ال�سيف لياًل نهاراً. وعند جميء ف�سل  ف�سل 

حتى انق�ساء ف�سل ال�ستاء. 
�سرعته  تبلغ  حيث  ال�سقر  هو  املخلوقات  واأ�سرع  الفهد  هو  االأر�ض  على  احليوانات  اأ�سرع  اأن  تعلم  • هل 

اأثناء انق�سا�سه على فري�سته من اجلو حوايل 360 كلم يف ال�ساعة. 
 21 اإىل  واأن منها من ي�سل طولها  االأفاعي،  نوع خمتلف من   2000 اأكرث من  العامل  اأن يف  تعلم  • هل 
مرتاً وت�سمى هذه االأفعى )االأناكندة( وهي تعي�ض يف اأمريكا اجلنوبية، وهناك حية هي االأق��وى يف العامل 
اأمتار، وهي تعي�ض يف اأمريكا الو�سطى واجلنوبية،   5 اأن طولها ال يتجاوز  اأفعى )البوا املفرت�سة( مع  وهي 
وكذلك هناك اأفعى الكوبرا اخلطرية واحلية ذات االأجرا�ض املا�سية الظهر التي تعتر اأثقل االأفاعي ال�سامة

جحا املخادع
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الب�سل 
العلماء  ك�����س��ف 
اأن تناول الب�سل 
ب��ان��ت��ظ��ام ي����وؤدي 
ت�������ط�������ور  اىل 
الفكرية  امل��ل��ك��ة 
ل�����دى االإن�������س���ان 
ف�������ه�������و ي����ن����ظ����ف 
خ���الي���ا ال���دم���اغ 
وي���������ج���������دده���������ا، 
ي����������وؤدي اىل  م�����ا 
الذاكرة  حت�سن 
تغيريات  واإىل 
ع���������اط���������ف���������ي���������ة 

تركيبه  يف  يدخل  حيث  ال��ق��دم،  منذ  الب�سل  ف��وائ��د  عرفت  وق��د  ايجابية. 
خمتلف الفيتامينات واملعادن املفيدة. لذلك فهو من اخل�سار االأ�سا�سية يف 

غذاء االإن�سان، ي�ساعد على التخل�ض من اأمرا�ض عديدة ويقوي املناعة.
وتدخل يف تركيب الب�سل مركبات كريتية، جتدد عند و�سولها اىل الدم 
التاأثري  وه��ذا  فيه،  معينة  مناطق  على  تاأثريها  الدماغ من خالل  ن�ساط 

يوؤدي اىل حت�سني الذاكرة وظهور مزاج ايجابي لدى االإن�سان.
معاجلته  بعد  تبقى  الب�سل  يف  املفيدة  امل��واد  ثلثي  اأن  على  العلماء  ويوؤكد 
وبروتينات  �سي  فيتامني  على  اخل�سراء  الب�سل  اأوراق  حتتوي  ح��راري��ا. 

و�سكريات.

وقف جحا ذات مرة و�سط ال�سوق يدعو النا�ض حوله ثم عال �سوته وهو يقول ايها النا�ض هل تعلمون ما �ساأقول 
لكم فرد احلا�سرون كال .. ال نعلم. فقال: اذا كنتم ال تعلمون فما فائدة الكالم ثم غادر املكان، ويف اليوم التايل 
ال�سوؤال نف�سه فاأجابوه نعم نعرف. فقال ما دمتم تعلمون فما فائدة الكالم  حدث نف�ض ما حدث ثم �ساألهم 
وتركهم وغادر وهم يف حرية واتفقوا بعد ذلك ان يجيب ن�سفهم بنعم ون�سفهم بال.. ويف اليوم الثالث وقف 
جحا ي�ساأل فاأجابه ن�سفهم نعلم والن�سف االآخر ال نعلم.. فقال جحا ح�سنا من يعلم يقول ملن ال يعلم ثم غادر 
املكان وقد �سخر من اجلميع .. ويف امل�ساء عند رجوعه لبيته وقف رجالن �سخما اجلثة وقطعا عليه الطريق 
ف�ساأله احدهم وقد ا�سهر يف وجهة �سكينا: هل تعلم ما �ساأفعل بك فقال نعم اعلم.. ثم جره االخر وهو يلوح 
اإىل كي�ض يف يده وقال لكنكما ال  بقب�سته: وهل تعلم ما �ساأفعل بك: فقال: نعم اعلم.. ثم اردف وهو ينظر 

تعلمون ماذا �ساأمنحكما..  انها اغلى هدية يف حياتي.
 اغم�سا اعينكم و�ساأعد من واحد اإىل 3 ثم افتحا اعينكم ومن ياأخذه اوال هو الفائز.. اطاعه الرجالن .. طمعا 
واأغلقا اعينهما .. بداأ جحا يعد من واحد اإىل 3 وهو يبتعد ثم القى الكي�ض و�سطهما وفر هاربا فتعارك االأثنان 
حتى ادميا بع�سهما من يفتح الكي�ض وياأخذ ما فيه ثم قررا ان يتقا�سما ما فيه، وعندما فتحاه �سلتهما املفاجاأة 
فقد كان يف الكي�ض نعل قدمي ممزق، اغتاظا وام�سك كل منهم بفردة من النعال ي�سرب بها �ساحبه غيظا اما 

جحا فقد ار�سل اليهما ر�ساله ب�سوته العايل انه نعل ابي ورثته عنه منذ ع�سرين عاما.

اأعلنت الدكتورة اآنا �سوتوفا، خبرية التغذية الرو�سية، اأن هناك مواد 
غذائية ت�ساعد االإن�سان على مكافحة التوتر النف�سي.

التوتر  بع�ض  اأن  اإىل   ،Gazeta.ru مل��وق��ع  ت�سريح  يف  وت�سري 
تكون  احل���االت،  ه��ذه  الأن  االأح��ي��ان مفيدا.  بع�ض  يكون يف  النف�سي 
نقطة ان��ط��الق الإج����راء امل��زي��د م��ن ال��ت��غ��ريات االإي��ج��اب��ي��ة يف حياة 

االإن�سان.
وت�سيف، ولكن عندما يعاين االإن�سان من االإجهاد املزمن، فاإن ج�سمه 

ي�ستهلك جميع دفاعاته وي�سبح �سعيفا اأمام خمتلف االأمرا�ض.
ووفقا للخبرية، من اأجل تخفي�ض م�ستوى االإجهاد والتقليل قدر 
االإمكان من تاأثرياته وعواقبه، يجب اتباع بع�ض القواعد الب�سيطة: 
يجب ممار�سة الن�ساط البدين، تناول مواد غذائية �سحية، التخلي 
والتقليل  االإمكان  قدر  طويلة  فرتة  التجوال  ال�سيئة،  العادات  عن 

من تناول القهوة.

وتوؤكد، على �سرورة الن�ساط والعمل وعدم ال�سماح بتطور االإجهاد 
اإىل املرحلة املزمنة.

ال��ن��ف�����س��ي، مرحلة  ال��ت��وت��ر  ب��ع��د م��رح��ل��ة  ت��ك��ون  اأن  "يجب  وت���ق���ول، 
اال�سرتخاء، التي خاللها يعود اجل�سم اإىل حالة التوازن".

وت�سري اخلبرية، اإىل وجود مواد غذائية، يجب االإكثار من تناولها، 
امل��واد حتتوي على ن�سبة  اأج��ل تخفي�ض تاأثري االإج��ه��اد. وه��ذه  من 
والبقوليات  واملك�سرات  الورقية  املغني�سيوم- اخل�سروات  جيدة من 
والبذور واحلبوب الكاملة. ويعتر املوز والبطاطا احللوة وال�سبانخ 
اأن  ك��م��ا  ال��ب��ح��ري��ة م��ن م�����س��ادات االك��ت��ئ��اب الطبيعية.  وامل���اأك���والت 

ال�سوكوالتة الداكنة والكاكاو ت�ساعد على حت�سني حالة االأع�ساب.
ومن بني املواد الغذائية االأخرى التي ت�ساعد على تخفيف التوتر 
النف�سي، �ساي تول�سي االأخ�سر )�ساي الريحان املقد�ض( والبابوجن 

والنعناع والزعرت.

مو�د غذ�ئية ت�شاعد على مكافحة �لتوتر �لنف�شي

عار�سة االأزياء اإيل اإمهوف لدى و�سولها حل�سور حفل توزيع جوائز املو�سة لعام 2022 من جمل�ض م�سممي 
االأزياء يف اأمريكا بوالية نيويورك. ا ف ب


