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ماذ� يعني م�صطلح �أطعمة خارقة؟
ينت�صر م�صطلح اأطعمة فائقة اأو اأطعمة خارقة على و�صائل التوا�صل 
ب�صكل متكرر،  الأطعمة  اأحد هذه  ا�صم  الجتماعي، وكل فرتة يظهر 

لكن هل توجد فعاًل اأطعمة خارقة؟ وماذا تفعل؟
ويلز،  ���ص��اوث  جامعة  يف  التغذية  خبري  اأرك����وت  جايا�صريي  بح�صب 
"الأطعمة  با�صم  ُتعرف  الأطعمة  هذه  كانت  امل�صطلح  هذا  رواج  قبل 
م�صكلة  ت��ط��ور  يف  امل�صاهمة  اإىل  نق�صها  ي���وؤدي  وال��ت��ي  الوظيفية"، 
�صحية. وي�صرب اأركوت مثاًل على ذلك باحلليب الذي يحتوي على 
العظام  �صحة  على  ي��وؤث��ر  ق��د  فنق�صه  عالية،  برتكيزات  الكال�صيوم 
يف  وي�صيف  لل�صحة.  مفيد  منه  �صحية  كميات  وتتناول  والأ���ص��ن��ان، 
التقرير الذي ن�صره موقع "ميديكال اإك�صربي�س": "مع ذلك، ميكن 
للم�صطلح لالأ�صف اأن ي�صلل النا�س ويدفعهم اإىل التفكري يف اأن بع�س 
ا�صتهالكها  وي��وؤدي  و�صحية مذهلة،  لها خ�صائ�س غذائية  الأطعمة 
اإىل حل كل م�صكلة �صحية". ويتابع: "ل ميكن للطعام وحده معاجلة 
فاإذا كان  ال�صاملة.  العالج  امل�صاكل، لكنه يلعب دوراً كجزء من خطة 
التوت  اأطعمة فائقة اجل��ودة مثل  تناول  ف��اإن  ال��وزن،  اإنقا�س  الهدف 
ال�صحيح  املزيج  التوازن بني  "لكن  الأزرق لن يحقق ذلك مبفرده". 

من هذه الأطعمة وبكميات معتدلة، له نوع من التاأثري ال�صحي".
والأ�صماك  باحلبوب  الغنية  املتو�صط  البحر  حمية  ت�صاعد  وبينما 
العتماد  ميكن  ل  والدماغ،  القلب  �صحة  حت�صني  على  واخل�صروات 

عليها وحدها كخطة عالجية مل�صاكل �صحية.

كوبان من هذ� �مل�صروب يوميا تطيل �لعمر
دور يف  م��ن  لها  مل��ا  الكثريين،  م��ن حياة  ج��زءا  القهوة  �صرب  ك��ان  لطاملا 
حت�صني احلالة املزاجية، اإل اأن بحثا جديدا قدم نتائج مفادها اأن �صرب 

كوبني اإىل ثالثة منها يومني، لديه فوائد �صحية عديدة.
القلب  لأم��را���س  الأوروب��ي��ة  املجلة  يف  ن�صره  مت  ال��ذي  البحث،  واعتمد 
الكافيني،  واخلالية من  والفورية  املطحونة  الإ�صدارات  على  الوقائية، 
واقرتح الباحثون اأن ا�صتهالك القهوة يجب اعتباره جزءا من منط حياة 
اإطالقا، وجد  �صحي، الذي يطيل احلياة. ومقارنة بعدم تناول القهوة 
القلب  ب�اأمرا�س  الإ�صابة  خطر  لنخفا�س  ي��وؤدي  تناولها  اأن  الباحثون 
قال  الربيطانية،  نيوز"  "�صكاي  �صبكة  وبح�صب  ال��دم��وي��ة.  والأوع��ي��ة 
موؤلف الدرا�صة بيرت كي�صتلر، من معهد بيكر لأبحاث القلب وال�صكري 
ارتبطت  القائمة على املالحظة،  الكبرية  الدرا�صة  "يف هذه  باأ�صرتاليا: 
القهوة �صريعة التح�صري منزوعة الكافيني بتخفيف الإ�صابة باأمرا�س 
القلب والأوعية الدموية والوفاة املرتبطة بها". واأ�صاف: "ت�صري النتائج 
منزوعة  وال��ق��ه��وة  التح�صري  �صريعة  املطحونة  القهوة  ت��ن��اول  اأن  اإىل 
اعتباره ج��زءا من منط حياة  اإىل معتدل يجب  ب�صكل خفيف  الكافيني 
�صحي". واأو�صح كي�صتلر: "الكافيني هو املكون الأكرث �صهرة يف القهوة، 

لكن امل�صروب يحتوي على اأكرث من 100 مكون ن�صط بيولوجيا".

عالجات جديدة و�عدة ملر�صى باركن�صون
ويتظاهر  ب��ال��دم��اغ،  مرتبطة  تنك�صية  ح��ال��ة  ه��و  ب��ارك��ن�����ص��ون  م��ر���س 
باأعرا�س حركية مثل بطء احلركة والرع�صة وال�صالبة وعدم التوازن، 
وجمموعة متنوعة من امل�صاعفات غري احلركية مثل �صعف الإدراك، 
وا�صطرابات ال�صحة العقلية، وا�صطرابات النوم والأمل وا�صطرابات 
مر�س  ب�صبب  وال���وف���اة  الإع���اق���ة  م��ع��دلت  وت��ت��زاي��د  اأخ�����رى.  ح�صية 

باركن�صون ب�صكل اأ�صرع من اأي ا�صطراب ع�صبي اآخر.
والع�صرين  اخلم�س  ال�صنوات  يف  باركن�صون  مر�س  انت�صار  وت�صاعف 
عام  يف  العاملية  ال�صحة  منظمة  اإح�صائيات  اأظ��ه��رت  حيث  املا�صية، 
2019 اأن اأكرث من 8.5 مليون �صخ�س يعانون من مر�س باركن�صون. 
وت�صري اإح�صائيات منظمة ال�صحة يف عام 2019 اأدى باركن�صون اإىل 
 ،2000 عام  عن   81% قدرها  بزيادة  اإعاقة،  حالة  مليون   5.8
 .2000 %100 عن عام  329000 حالة وفاة بزيادة  وت�صبب يف 
تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن التناول املنتظم لفيتامني ب 12 يرتبط 
بانخفا�س خطر الإ�صابة مبر�س باركن�صون )PD(، وُقدمت النتائج 
 MDS(( يف املوؤمتر الدويل ملر�س باركن�صون وا�صطرابات احلركة
2022. وقال املوؤلف الرئي�صي للدرا�صة ماريو اإت�س فلوري�س، احلا�صل 
ت�صان“  اإت�����س  ت��ي  ”هارفارد  كلية  يف  والباحث  ال��دك��ت��وراه  درج��ة  على 
يكون  اأن  لحتمال  مفتوًحا  الباب  ت��رتك  ”النتائج  العامة:  لل�صحة 

لفيتامني ب 12 تاأثري مفيد يف احلماية من مر�س باركن�صون“.
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لوحات تتخيل �صكل �مل�صاهري 
لو ظلو� على قيد �حلياة

ال�صطناعي  الذكاء  برامج  بوا�صطة  اإن�صاوؤها  يتم  التي  اللوحات  اأ�صبحت 
اجتاهاً جديداً يف عامل التكنولوجيا، وقام فنان موؤخراً باإعادة امل�صاهري اإىل 
اأ�صكالهم  احلياة عن طريق لوحات مر�صومة بالذكاء ال�صطناعي تتخيل 

فيما لو ظلوا على قيد احلياة حتى الآن.
اإن�صتغرام �صمن م�صروع بعنوان  و�صارك الفنان يا�صيلتا�س جمموعته على 
مدونته  يف  امل�صروع  عن  كتب  و   As If Nothing Happened
الوقت،  من  لفرتة  متحم�صاً  كنت  ال�صطناعي،  الذكاء  تقنية  تطور  "مع 
بداأت  وعندما  الواقع.  تخيله ميكن عر�صه يف  �صيء ميكن  اأي  اأن  معتقداً 
�صيجعلني  اأن هذا  راأي��ت ما ميكنني فعله وفكرت يف  بالتكنولوجيا،  العبث 
اأخرى  افتقدتهم مرة  الذين  الأ�صخا�س  اأرى بع�س  اأن  اأردت  �صعادة.  اأكرث 

اأمامي وهكذا ظهر هذا امل�صروع".
وذكر الفنان اأن اأ�صعب جزء يف عمليته الإبداعية كان جعل ال�صورة "تبدو 
حقيقية". وقال "اأكرث اللحظات التي اأحبها هي عندما اأعتقد اأن ال�صورة 

التي اأمامي تبدو واقعية للغاية كما لو اأن امل�صور قد التقطها".
ال�صور  برنامج حت�صني  الفنان  ا�صتخدام  ال�صور  لإن�صاء  ذلك،  عالوة على 

Adobe Lightroom ال�صور  حترير  وبرنامج   Remini
وVSCO و ابتكر �صوراً مل�صاهري مثل الأمرية ديانا وفريدي مريكوري 

وبول ووكر وتوباك �صاكور.

حادثة ماأ�صوية 
لطائرتني ��صتعر��صيتني

حلظات  ال���ف���ي���دي���و  ك�����ام�����ريات  وث����ق����ت 
ا�صتعرا�صيتني  ط���ائ���رت���ني  ا����ص���ط���دام 
اإىل  اأدى  حادث  يف  اأملانيا،  "اأكروبات" يف 

م�صرع الطيارين.
ال��ن��وع من  ال��ع��ادة، فمن مهمة ه��ذه  ويف 
يف  امل�����ص��ارك��ة  "الأكروبات"  ال���ط���ائ���رات 
ال��ف��ن��ي��ة اجل��وي��ة ور�صم  ال���ص��ت��ع��را���ص��ات 
النا�س، لكن هذا مل  الب�صمة على وجوه 
يقع يف حادثة الطائرتني، وفق �صحيفة 

"ال�صن" الربيطانية.
ور�صد �صريط فيديو حتليق الطائرتني 
اأن تهوي  البع�س، قبل  بجانب بع�صهما 
اأن��ه��ا حركة  ب���دا  اإح��داه��م��ا ق��ل��ي��ال، فيما 

ا�صتعرا�س عادية.
علقت  ح���ت���ى  ث���ان���ي���ة  ����ص���ع���دت  اأن  وم�����ا 
بالطائرة الأخرى، وهوت الطائرتان بعد 
ذلك نحو الأر���س، وبعد ذلك ت�صاعدت 

اأعمدة الدخان من مكان التحطم.
وقالت "ال�صن" اإن احلادثة وقعت م�صاء 

ال�صبت يف مقاطعة غريا �صرقي اأملانيا.
الإطفاء  �صلطات  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  واأك����د 
اإثر الت�صادم،  الأملانية م�صرع الطيارين 
جولة  يف  ك��ان��ا  ال��ط��ي��اري��ن  اإىل  م�����ص��ريا 

تدريبية.

كيفية �تباع نظام غذ�ئي 
نباتي لفقد�ن �لوزن! �ص 23

ال��ط��ب يف كلية  اأ���ص��ت��اذة  ب��دوره��ا، ق��ال��ت ريبيكا روب��ي��ن��ز، 
يف  امل�صاركة  العلمية  والباحثة  ه��ارف��ارد  بجامعة  الطب 
ق�صم ا�صطرابات النوم وال�صاعة البيولوجية يف م�صت�صفى 
بريغهام اأند وومنز يف بو�صطن، اإن ممار�صة متارين مثل 
بال�صرتخاء  لل�صعور  الفر�صة  متنح   8-7-4 اأ���ص��ل��وب 
اإل��ي��ه اجل�����ص��م قبل  وال���راح���ة وه���و بال�صبط م��ا ي��ح��ت��اج 

الذهاب اإىل الفرا�س.
كما اأو�صح جو�صوا تال، اأخ�صائي علم النف�س الإكلينيكي 
يف ولية نيويورك اأن طريقة 4-7-8 "ل جتعلك تنام، 
من  يزيد  مما  القلق  تقليل  على  ت�صاعد  اأن  ميكن  اإمن��ا 

احتمالية اخللود اإىل النوم".

بدون معدات
ول تتطلب طريقة 4-7-8 للتنف�س اأي معدات اأو اإعداد 
اأداء  كيفية  تعلم  اإىل  فقط  امل���رء  يحتاج  ول��ك��ن  حم���دد، 

التمرين ب�صكل �صحيح يف البداية، اإذ يجب:
م�صتقيمة  و�صعية  يف  واجللو�س  هادئ  مكان  اختيار   •
ل��ل��ظ��ه��ر، ث��م ي��ت��م ال���ص��ت��ل��ق��اء ع��ل��ى ال�����ص��ري��ر مب��ج��رد اأن 

ي�صت�صعر ال�صخ�س بوادر ا�صرتخاء اجل�صم.
التمرين،  الل�صان، طوال فرتة ممار�صة  • يو�صع طرف 
العلوية،  الأمامية  الأ�صنان  خلف  الأن�صجة  حافة  على 

حيث �صيزفر ال�صخ�س من خالل فمه حول ل�صانه

ثم يتم اتباع اخلطوات التالية:
ُي�صدر  مم��ا  ال��ف��م،  خ��الل  م��ن  مت��اًم��ا  ب��ال��زف��ري  • يتم 

�صوًتا مزعًجا.

الأنف  خ��الل  من  بهدوء  وال�صتن�صاق  الفم  اإغ��الق   •
بال�صخ�س  يقوم  م��رات  اأرب���ع  اإىل  ال�صخ�س  ي�صل  حتى 

باحت�صابها ذهنَيا.
مرات. �صبع  حتى  ذهنًيا  العد  مع  الأنفا�س  • حب�س 

مع  اأزيز  باإ�صدار  م�صحوًبا  الفم،  خالل  من  • الزفري 
العد ذهنًيا حتى رقم ثمانية.

لي�صبح  اأخ����رى  م���رات  ث���الث  ال��ت��م��ري��ن  ت��ك��رار  • ي��ت��م 
الإجمايل اأربع دورات تنف�س.

واأو�صح الدكتور فيل عرب موقعه على الإنرتنت "اإذا كنت 
التمرين  اأداء  فيمكن  اأنفا�صك،  حب�س  يف  م�صكلة  تواجه 
ب�صرعة اأكرب مع احلفاظ على الن�صبة )ثابتة( للمراحل 

الثالث. 
والتعود  املراحل  كل  اإبطاء  ميكنك  املمار�صة  تكرار  ومع 

على ال�صهيق والزفري ب�صكل اأعمق".

اجلهاز الع�سبي ال�سمبتاوي
بدوره، قال الدكتور دا�صجوبتا اإنه عندما ي�صعر ال�صخ�س 
بالتوتر، يكون جهازه الع�صبي ال�صمبثاوي ن�صًطا ب�صكل 

مفرط.
م�صتعد  التحفيز وغري  ب��الإف��راط يف  ي�صعر  يجعله  مما 
لال�صرتخاء والنتقال اإىل النوم، مو�صًحا اأنه "ميكن اأن 
يت�صبب التوتر يف ت�صريع معدل �صربات القلب بالإ�صافة 

اإىل التنف�س ال�صريع وال�صطحي."
ت�صاعد  اأن  ميكن   8-7-4 التنف�س  ممار�صة  اأن  واأ�صاف 
يف تقليل ن�صاط اجلهاز الع�صبي ال�صمبثاوي، ومبا يجعل 

اجل�صم يف حالة اأكرث مالءمة للنوم املريح.

�سربات القلب و�سغط الدم
املبا�صرة  الآث���ار  تايالند  يف  الباحثني  من  فريق  ودر���س 
للتنف�س من 4-7-8 على معدل �صربات القلب و�صغط 
الأ�صحاء،  ال�صباب  م��ن  امل�صاركني  م��ن   43 ل��دى  ال���دم 
"التنف�س  تقنية  ممار�صة  بعد  اأن���ه  الباحثون  واكت�صف 

املريح" حت�صن معدل �صربات القلب و�صغط الدم.

نق�س النوم و�صلبياته
ل تغيب اأهمية النوم عن بال اأحد، وعدم ح�صول اجل�صم 
الكثري  اأن  �صلبيات عديدة. كما  على ق�صط كاٍف منه له 
من الآباء والأمهات "مهوو�صون" عملياً بتوقيت وجودة 
نوم اأطفالهم. وقد اأثبتت بيانات علمية اأن الفئران، التي 
ل تنام ل ت�صاب بحالت ع�صبية فح�صب، واإمنا متوت يف 
 Psychology غ�صون 4 اإىل 5 اأ�صابيع، وفق موقع
فئران  البيانات على  تقت�صر هذه  Today. كذلك ل 
الأ�صخا�س  اأن  ال���درا����ص���ات  ُت��ظ��ه��ر  اإذ  ف���ق���ط،  امل��خ��ت��رب 
امل��ح��روم��ني م��ن ال��ن��وم ي��ع��ان��ون م��ن ت��اأخ��ر ردود الفعل 

و�صعوبة الرتكيز، ف�صاًل عن �صعف الإدراك واحلكم.
من  العديد  �صكان  اأن  اإىل  با�صتمرار  البيانات  واأ���ص��ارت 
املثال،  �صبيل  فعلى  ال��ن��وم.  يف  نق�س  من  يعانون  ال��دول 
امل��رك��ز الأم���ريك���ي ملكافحة  اأج����راه  ب��ي��ان��ات م�صح  ق���درت 
 2017 ع��ام��ي  CDC يف  منها  وال��وق��اي��ة  الأم���را����س 
الوليات  ���ص��ك��ان  م���ن   30% م���ن  اأك����رث  اأن  و2018، 
املتحدة، البالغني والعاملني ينامون 6 �صاعات اأو اأقل يف 
الليلة، اأي اأقل من احلد الأدنى )7 �صاعات( الذي اأو�صت 

.CDC به

هل تنتقل عدوى كورونا 
و�لإنفلونز� من مل�س �لأ�صطح؟

جائحة  م���ن  الأوىل  امل����راح����ل  يف 
الفريو�س  اأن  ُيعتقد  ك��ان  ك��ورون��ا 
�صا�صات  على  ع��ال��ق��اً  م��ك��ان،  ك��ل  يف 
ه���وات���ف���ن���ا امل����ح����م����ول����ة، واأظ��������رف 
الربيد، ومقاب�س الأبواب، لكنه يف 

احلقيقة مل يكن كذلك.
وعلى الرغم من اإر�صادات ال�صحة 
تطهري  ت����ق����رتح  ال����ت����ي  ال����ع����ام����ة 
ينتقل  انت�صاره مل  لوقف  الأ�صطح 
خالل  م��ن  كبري  ب�صكل  الفريو�س 

الأ�صطح.
جميع  م������ع  احل����������ال  ه������و  وك�����م�����ا 
من  التنف�صي،  اجل��ه��از  ف��ريو���ص��ات 
الإن��ف��ل��ون��زا اإىل ن����زلت ال����ربد، ل 
الهواء  ال��ع��دوى عرب  انتقال  ي��زال 

ب�صكل ح�صري تقريباً.
وقد حذر بع�س علماء الأحياء من 
املبالغة يف تطهري الأ�صطح وتاأثري 
ومنهم  املناعة،  اإ�صعاف  على  ذلك 
اإمي��ان��وي��ل ج��ول��دم��ان اأ���ص��ت��اذ علم 
روجترز  كلية  يف  الدقيقة  الأحياء 

نيو جري�صي الطبية.
وقد عاد جولدمان بدرا�صة جديدة 
لك�صف  و�صيلة  تطوير  اإىل  ت��دع��و 
الهواء  يف  عالقاً  الفريو�س  وج��ود 
امل��غ��ل��ق��ة، وتطوير  داخ���ل الأم���اك���ن 
تكون  م��ن��ه  ال���ه���واء  ل��ت��ط��ه��ري  اأداة 
اآمنة للب�صر، وبالتايل اخلروج من 
تلك احلالة الوبائية التي ل تزال 

تهيمن على العامل.
البحثية  جولدمان  ورق��ة  وُن�صرت 
اخلا�س  "فرونتريز"  م��وق��ع  على 
وت�صمنت  الدقيقة،  الأح��ي��اء  بعلم 
توفر  اأن  اإم����ك����ان����ي����ة  يف  ج��������دًل 
وحدها  وال��ت��ط��ع��ي��م��ات  ال��ك��م��ام��ات 

و�صيلة خروجاً نهائياً من الوباء.

كانيي وي�صت ي�صبه وفاة 
�مللكة �إليز�بيث بهذ� �لأمر

وي�صت  كانيي  العاملي  النجم  علق 
ع��ل��ى وف�����اة امل��ل��ك��ة اإل���ي���زاب���ي���ث بعد 
قائاًل  رحيلها،  من  اأ�صابيع  ثالثة 
للملكة،  لندن  بخ�صارة  ي�صعر  اإن��ه 
ف��ه��و ق���د خ�����ص��ر م��ل��ك��ت��ه اأي�������ص���اً اي 

زوجته ال�صابقة كيم كاردا�صيان.
تفاعاًل  وي�صت  كانيي  تعليق  لقى 
كبرياً من املتابعني الذين �صاركوه 

عرب �صفحاتهم اخلا�صة.
وكان قد ك�صف مغني الراب العاملي 
كانيي وي�صت عن نيته يف الرت�صح 
يف  املقبلة  الرئا�صية  لالإنتخابات 
لعام  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
يعتزم  واأن���ه  ج��دي��د،  م��ن   2024
ال�صيا�صة  ع�����امل  يف  الإن�����خ�����راط 
وذلك بالرغم من ف�صله الذريع يف 

انتخابات العام 2020.

�إذ� مل ت�صتطع �لنوم.. �إليك هذه �حليلة �لب�صيطة!

يعاين البع�ض من االأرق اأو عدم اال�ستغراق يف النوم ب�سهولة 
ويعتقد اخلرباء اأن هناك تقنية معينة يتم 

خاللها ترديد جمموعة خمتلفة من 
االأرقام قد ت�ساعدنا على النوم 

للغاية  يعد �سروريًا  الذي 
ل�سحة االإن�سان.

ال�����س��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
اأو����س���ح ال��دك��ت��ور 

دا�سجوبتا،  راج 
م�ساعد  اأ���س��ت��اذ 

ب��ك��ل��ي��ة ال���ط���ب يف 
كاليفورنيا،  �سازرن  جامعة 

اأن  ميكن   )  8-7-4( تقنية  اإن 
ا�سرتخاء  مت��ري��ن  وه��ي  ال��ن��وم،  على  ت�ساعدنا 

يت�سمن التنف�ض الأربع مرات ثم حب�ض التنف�ض ملدة �سبع 
مرات وبعدها الزفري لثماين مرات.

وُتعرف طريقة 4-7-8 اأي�سًا با�سم "التنف�ض املريح"، ولها 
جذور قدمية يف الرباناياما، وهي ممار�سة اليوغا لتنظيم 
التنف�ض، ولكن مت اإعادة تعميمها من قبل اأخ�سائي الطب 
2015، وفق ما ن�سرت  اأندرو فيل يف عام  التكاملي دكتور 

�سبكة "�سي اإن اإن".

امل�صادة  الغذائية  العنا�صر  امت�صا�س  يزيد  بانتظام  الفاكهة  تناول  اإن  جديدة  درا�صة  قالت 
اأو  املقلية  النف�صية، مقارنة مع رقائق البطاط�س  اإيجابياً على ال�صحة  لالأك�صدة، ما ينعك�س 

احللوى، مثاًل.
واعتمدت الدرا�صة يف جامعة اأ�صتون الربيطانية على ا�صتبيان 428 �صخ�صاً، ت�صمن 

البيانات الغذائية، واأ�صئلة عن ال�صحة النف�صية.
وُن�صرت النتائج يف املجلة الربيطانية للتغذية، وجاء فيها اأن تناول الفاكهة 

اأعرا�س  يقلل  احللوى  اأو  املاحلة،  الوجبات  بدل  خفيفة  وجبة  الكاملة 
الكتئاب، ويعطي رفاهية نف�صية اأكرث.

من  اأف�صل  يومياً  مرتني  الفاكهة  تناول  اأن  الدرا�صة  ووج��دت 
هذه  واأن  النف�صية،  لل�صحة  الأ���ص��ب��وع  يف  م��رات   4 تناولها 

الوترية حت�صن الإدراك.
النف�صية  ال�صحة  على  �صلبياً  تاأثرياً  البحث  ير�صد  ومل 

لتناول ع�صري الفاكهة الطبيعية يومياً.
اأن  اأك���د   2020 يف  �صابق  بحث  م��ع  النتائج  ه��ذه  وتت�صق 

ب�صكل  يقلل  بانتظام  واملجففة  وامل��وز،  التوت،  فيها  الفاكهة، مبا  تناول 
كبري من اأعرا�س الكتئاب.

�لفاكهة...وجبة خفيفة 
م�صادة لالكتئاب
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�ش�ؤون حملية

معر�س �أبوظبي �لدويل لل�صيد و�لفرو�صية يو��صل فعالياته باإقبال جماهريي كبري
•• اأبوظبي - الفجر

حتت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة 
اإق��ب��ال جماهريي كبري،  وو���ص��ط  الإم����ارات،  ن��ادي �صقاري  رئي�س  ال��ظ��ف��رة، 
والفرو�صية  لل�صيد  ال��دويل  املعر�س  من   19 ال���  ال��دورة  فعاليات  تتوا�صل 
الإم����ارات، وذل��ك يف مركز  ن��ادي �صقاري  م��ن  بتنظيم   )2022 )اأب��وظ��ب��ي 
من  الأ�صخم  احل��دث  فعاليات  تتوا�صل  حيث  للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي 

نوعه يف ال�صرق الأو�صط واأفريقيا، لغاية 2 اأكتوبر القادم.
وحقق املعر�س الذي يحتفي يف دورته احلالية بعامه الع�صرين، قفزة نوعية 
على كافة ال�صعد، وهذا ما توؤكده الأرق��ام التي مّت اإجنازها، حيث ت�صاعف 
 10 نحو  املعر�س  م�صاحة  وتو�ّصعت  م���ّرة،   22 م��ن  اأك��رث  العار�صني  ع��دد 
اأ�صعاف، اإذ انطلقت الدورة الأوىل مُب�صاركة 40 عار�صاً من 14 دولة على 
ما   )2022 )اأبوظبي  اليوم يف  لُي�صارك  6000 مرت مربع.  م�صاحة نحو 
يزيد عن 900 عار�ٍس وعالمة جتارية من 58 دولة، على م�صاحة تزيد عن 
60 األف مرت مربع، وليحقق املعر�س بذلك ن�صبة منو هي الأعلى يف تاريخه 
)ُمقابل 680 عار�صاً من 44 دولة عل م�صاحة 50 األف مرتمربع يف الدورة 
ال�صابقة 2021(، وذلك ف�صاًل عن اهتمام اإعالمي حملي واإقليمي ودويل 

غري م�صبوق يف هذه الدورة اجلديدة.
لوحة الأمان والأمل ُتزّين معر�س اأبوظبي لل�صيد والفرو�صية 2022

ا�صتطاعت لوحة "الأمان والأمل يف نظرة"، التي جُت�ّصد �صورة �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، اأن تلفت اأنظار 
زوار معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية 2022، والذين حر�صوا 

على التقاط �صور تذكارية اإىل جوارها.
مكانة  اللوحة  يف  جالريي"،  "اآرت  من  البوعيني  رانيا  الفنانة  وا�صتلهمت 
وال�صالم،  الإن�صانية  نهيان، رجل  اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب 
ب��ّث �صموه  ك��ورون��ا، حيث  ت��اأث��رياً يف زم��ن جائحة  ال�صخ�صية الأك��رث  وكونه 

الأمن والأمان لدى ال�صعب عرب مقولته "ل ت�صيلون هم". 
امل��وزاي��ي��ك بقيا�صات  اأح��ج��ار  م��ن  وال��ل��وح��ة م�صنوعة م��ن ع��دد �صخم ج���داً 
على  اجل��ودة  عالية  الكريلك  واأل���وان  الذهب  واأوراق  خمتلفة،  وارتفاعات 
من  فا�صتلهمت  اللوحة  األ���وان  اأم��ا  الإي��ط��ايل،  الطبيعي  اجللد  م��ن  خلفية 
 264 ×200 حجمها  ويبلغ  للدولة،  الع�صكري  وال��زي  الإماراتية  البيئة 
�صم، كما مّت تاأطريها باإطار داخلي ذهبي اللون من مادة اخل�صب وطبقة من 
اإىل جانب الإط��ار اخل�صبي، وا�صتغرق تنفيذ  امللكي باللون الأخ�صر  املخمل 

اللوحة 3 �صهور.
ال�صيخ  "برنامج  اإجن��ازات  ُيوثق  احلبارى  على  للحفاظ  ال��دويل  ال�صندوق 

زايد لإطالق ال�صقور" بفيلم ت�صجيلي
ا�صتعر�س ال�صندوق الدويل للحفاظ على احلبارى، للمرة الأوىل يف املعر�س 
جهوده املبذولة �صمن برنامج ال�صيخ زايد لإطالق ال�صقور من خالل اأفالم 
على  تاأكيداً  وذل��ك  امل��دار���س،  وطلبة  ال���زوار  من  للجمهور  ُتعر�س  وثائقية 
جناح الربنامج يف تعزيز مكانته كاأحد اأكرب برامج احلفاظ على اأنواع احلياة 
الربية يف العامل، وكواحد من روافد الإرث البيئي للمغفور له ال�صيخ زايد 
الطبيعي  التوازن  على  املحافظة  يف  ث��راه،  اهلل  طّيب  نهيان،  اآل  �صلطان  بن 

باأف�صل املمار�صات العاملية.
واأو�صح علي مبارك ال�صام�صي اأخ�صائي ات�صال اأول يف ال�صندوق، اأّن عر�س 
اأبوظبي  معر�س  يف  الأوىل  للمرة  ال�صقور  لإط���الق  زاي��د  ال�صيخ  برنامج 
لل�صيد �صمن اأفالم وثائقية ينبع من اأهمية احلدث، وقد لقى اليوم الأول 
ال�صندوق  ون يف  املخت�صّ ا�صتعر�س  ال��زوار حيث  اإقباًل مكثفاً من  للمعر�س 
2022 لإعادة  1995 وحتى العام  احلهود املبذولة منذ تاأ�صي�صه يف العام 
لالأجيال  ا�صتدامتها  ي�صمن  مبا  الطبيعة  بيئتها  اإىل  ال�صقور  من  الآلف 
الطبيعية  موائلها  يف  لها  تتعّر�س  التي  املخاطر  من  وللتخفيف  القادمة 
املناخي  والتغري  البيئي  والتلوث  الزراعي  والتو�صع  احل�صري  الزحف  مثل 

واملمار�صات غري املُ�صتدامة.
لل�صيد  ال���دويل  اأبوظبي  معر�س  يعترب  ال�صندوق  اأّن  ال�صام�صي  واأ���ص��اف 
قادر  ت�صكيل جمتمع  اأجل  اجلمهور من  لتوعية  ة  من�صّ والفرو�صية مبثابة 
على التغيري من خالل التعليم التفاعلي ورفع م�صتوى الوعي العام بالدور 

املهم لطيور احلبارى يف الرتاث الطبيعي والثقايف.
على  للحفاظ  ال�صتباقي  التدخل  خالل  من  ي�صتهدف  ال�صندوق  اأّن  وب��نّي 
الأن���واع  �صمن  امل�صنفة  الطيور  م��ن  الأن����واع  ه��ذه  ا�صتدامة  اإىل  احل��ب��ارى 
ُيعترب  حيث  الطبيعة  ل�صون  ال���دويل  الحت���اد  قبل  م��ن  للخطر  املعر�صة  
التقليدي  ال���رتاث  الأه��م��ي��ة يف حماية  ب��ال��غ  اأم����ًرا  احل��ف��اظ على احل��ب��ارى 
للب�صرية  املادي  الثقايف غري  التمثيلية للرتاث  القائمة  املدرج يف  لل�صقارة، 

من قبل منظمة اليون�صكو.
ا�صتقطاب  اإىل  احل��ب��ارى  على  للحفاظ  ال���دويل  ال�����ص��ن��دوق  ج��ن��اح  وي��ه��دف 
اجلماهري من ال�صّقارين، ودعاة احلفاظ على البيئة، واملوؤ�ص�صات التعليمية، 
التطورات  اجل��ن��اح  يعر�س  كما  اجلمهور،  عامة  اإىل  بالإ�صافة  وال��ط��الب، 
اجلديدة واملبتكرة يف برامج ال�صندوق اخلا�صة باإكثار الطيور واإطالقها يف 

الربية واآخر امل�صتجدات العلمية يف هذا املجال.

جناح �سرطة اأبوظبي يروي لزوار املعر�ض تاريخ )اخلّيالة( ودرها 
يف حفظ االأمن

دوريات  تاريخ  املعر�س  ل��زور  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  جناح  ي�صرد 
اأبوظبي،  تاأ�صي�س �صرطة  الأم��ن منذ  الفر�صان )اخلّيالة( ودوره��ا يف حفظ 
تاريخ فر�صان �صرطة  التي تو�صح  ال�صور  بالعديد من  حيث يتزّين اجلناح 
اهلل  "طّيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  واهتمام  اأبوظبي، 
اإىل  زاي���د  ال�صيخ  ل��زي��ارة  ق��دمي��ة  ���ص��ورة  اإذ ي�صم اجل��ن��اح  ثراه" ب��اخل��ي��ال��ة، 
امل��رور، وثّمة  1977 يف منطقة  العام  اأبوظبي يف  اإ�صطبالت خيول �صرطة 
�صور قدمية ل�ِ "فر�صان القبائل" حرا�س ق�صر احل�صن قدمياً، الذين ذادوا 

عن اأبوظبي واأهلها على �صهوة خيلهم العربية الأ�صيلة.
عام  تاأ�صي�صها  وق��ت  القدمي  اخليالة  �صعار  تو�صح  �صورة  اجلناح  ي�صم  كما 
يف  ودورها   ،2016 العام  يف  اخليالة  دور  بروز  تو�صح  و�صورة  1957م، 
اجلديد  ال�صعار  تو�صح  ���ص��ورة  وث��م��ة  وامل��ن�����ص��اآت،  واملمتكالت  الأم���ن  حفظ 
اآل  2016، واملُ�صتوحى من حلقة و�صم  العام  اإطالقه يف  مّت  الذي  للخيالة 
وم�صتوحى  نهيان متيزاً،  باآل  اخلا�صة  الرموز  اأكرث  ُتعّد من  التي  بوفالح، 
كذلك من الفر�س "�صاحية ال�صقالوية" املُهداة من املغفور له ال�صيخ زايد 
ال�صاللت  اأق��دم  من  ُتعّد  والتي  اأبوظبي،  �صرطة  اإىل  نهيان  اآل  �صلطان  بن 
اأن�صاب اخليل  اأبوظبي واأول فر�س �صحراوية م�صجلة يف �صجل  املوجودة يف 

العربية الأ�صيلة لدولة الإمارات العربية املتحدة.
الفر�صان،  دوري���ات  ق�صم  رئي�س  اجلنيبي،  حممد  �صلطان  ال��رائ��د  واأو���ص��ح 
الليلية  الدوريات  اأّن مهام  املعر�س،  اأبوظبي يف  �صرطة  وامل�صرف على جناح 
للخيالة يف املناطق والأحياء ال�صكنية تعمل على بّث الطماأنينة ورفع ن�صبة 
وهناك  ال�صغب،  ومكافحة  وامل��الع��ب  احلكومية  املن�صاآت  وت��اأم��ني  الأم����ان، 
كبار  ا�صتقبال  يف  اخليالة  ف��رق  م�صاركة  اإىل  م�صرياً  ال�صاطئية،  ال��دوري��ات 

�صيوف الدولة، ويف املنا�صبات الوطنية والحتفالت الر�صمية.
دوريات  يف  امل�صتخدمة  باخليول  كبرياً  اهتماماً  هناك  اأن  اجلنيبي  واأ�صاف 
ذات  اإماراتية  بيطرية  طبيبة  اأبوظبي  �صرطة  لدى  يوجد  حيث  الفر�صان، 

بالطب  اله��ت��م��ام  �صاهم  حيث  فلكنار،  ف��اي��زة  ال��دك��ت��ورة  ه��ي  عالية،  ك��ف��اءة 
وحت�صني  وعالجها  اخليول  رعاية  يف  الفر�صان،  دوري��ات  ق�صم  يف  البيطري 
والوقوف  التخ�ص�صي،  ال�صرطي  العمل  يف  ل��الن��خ��راط  لياقتها  م�صتوى 
على �صحة اخليل من خالل عالج احلالت الب�صيطة واحلرجة، اإىل جانب 
املتابعة امل�صتمرة والإ�صراف على توفري التغذية املنا�صبة للخيول وفح�صها 
التطعيمات  اخليول  اإعطاء  اإىل  بالإ�صافة  وعالجها،  الإ�صابة  وت�صخي�س 

والتح�صينات الدورية للوقاية من الأمرا�س.

يف  برية  حممية  اأك��رب  وراب��ع  االأو�سط  ال�سرق  يف  االأك��رب  املحمية 
وجهة  امللكية..  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  حممية  ال��ع��امل.. 

�سياحية بيئية ا�ستثنائية
ال�صتثنائية  الأجنحة  اأح��د  امللكية،  العزيز  عبد  ب��ن  �صلمان  امللك  حممية 
بالبيئة  والفرو�صية  لل�صيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  اهتمام  عك�صت  التي 
مبختلف اأن��واع��ه��ا، خ��ا���ص��ة يف ظ��ل ال��ت��م��اث��ل يف ال��ك��ث��ري م��ن اجل��وان��ب بني 
البيئات املكونة لدولة الإمارات العربية املتحدة ومثيالتها املكونة للمملكة 
امللك  لهيئة تطوير حممية  التنفيذي  الرئي�س  واأو�صح  ال�صعودية.  العربية 
امل�صاركة  اأن  اأحمد العامر  امللكية الأ�صتاذ عبداهلل بن  �صلمان بن عبدالعزيز 
ت�صتهدف التعريف باملحمية الربية الأكرب يف ال�صرق الأو�صط والرابعة من 
وروؤيتها  الإ�صرتاتيجية  باأهدافها  التعريف  كذلك  العامل  يف  امل�صاحة  حيث 
باأن تكون وجهة متميزة لل�صياحة البيئية، تتكامل مع حميطها وحتفظ و 
تعزز املوروث الطبيعي والثقايف، وت�صهم بالتنمية الجتماعية، والقت�صادية 
املُ�صتدامة. وعن هذه امل�صاركة ال�صعودية املهمة تقول عفاف العنزي، م�صوؤول 
العالقات العامة والإعالم بهيئة تطوير حممية امللك �صلمان بن عبد العزيز 
العام،  هذا  الأوىل  للمرة  املعر�س  فعاليات  �صمن  الهيئة  ح�صور  اإن  امللكية، 
البيئي ومعلم  الوقت وجهة للحفظ  �صياحية ويف ذات  اإر�صاء لها وجهة  هو 
لالإدارة البيئية املتكاملة، حيث متتد املحمية على اأكرث من 130 األف كيلو 
مرتاً مربعاً، بني 4 مناطق اإدارية يف اململكة وهي املحمية الأكرب يف ال�صرق 

الأو�صط ورابع اأكرب حممية برية يف العامل.
ت�صم املحمية عدداً من الت�صاري�س النادرة واملواقع اجلغرافية، ويوجد لديها 
موقع م�صجل لدى اليون�صكو، وهو موقع "ُجبة" الذي ي�صم اآثاراً تعود اإىل 
بامتداد  هائاًل  جغرافياً  تنّوعاً  املحمية  تعك�س  اإذ  امليالد،  قبل  عام  اآلف   8
م�صاحتها، فيوجد بها اجلبال وال�صهول والفوهات الربكانية  وغريها من 

الأ�صكال اجلغرافية.
ونّوهت العنزي اإىل اأّن الهيئة لديها عدد من امل�صاريع البيئية، ومنها اإعادة 
الغطاء النباتي يف املنطقة حيث مّت موؤخراً زراعة 500 األف �صجرة كبداية 
الغطاء  ا�صتعادة  ع��دداً، بهدف  واأك��رث  اأكرب حجماً  اأخ��رى  يعقبها انطالقات 
النباتي وجعل املنطقة خ�صراء ممتدة، وهذا انعكا�س خلطوات اأكرب ممثلة يف 
مبادرة ال�صعودية اخل�صراء ومبادرة ال�صرق الأو�صط الأخ�صر، التي تقودها 

اململكة لتحقيق ا�صتدامة بيئية واأهداف بيئية م�صتدامة يف املنطقة.
جاءت  اإذ  ال�صعبني،  بني  املتميزة  بالعالقات  ال�صعودية  امل�صوؤولة  اأ�صادت  كما 
م�صاركة املحمية يف املعر�س �صمن هذا الإطار، خا�صة واأن املعر�س يركز �صمن 
للتعريف  ا�صتثنائية  فر�صة  فكانت  البيئية،  ال�صياحة  اأن�صطة  على  جهوده 
باملحميات امللكية ب�صكل اأكرث عمقاً وارتباط حممية امللك �صلمان بال�صياحة 
اجتماعي  ازده��ار  اإىل  وت�صعى  املحلي  للمجتمع  ممكنة  اأنها  وتاأكيد  البيئية 
وتنمية طبيعية م�صتدامة. مو�صحة اأن املحمية تهدف اإىل ا�صتقطاب اأعداد 
اأكرب من الزائرين، بعد ما حققته من جناح يف جذب عدد اأكرب من الزوار 
خالل مو�صم 2021، حيث غطى املو�صم اجلوانب الإدارية باملحمية، واأقيم 
"اكت�صف احلرة"  اأقيمت فعالية  ال�صمالية، كما  يف حائل واجلوف واحل��دود 
وهي اإحدى املناطق ذات الطبيعة اخلالبة يف املحمية مبا تتمتع به من فوهة 
بركانية واأحجار �صوداء وطبيعة ثرية بالغزلن والزواحف والكائنات احلية.
ت�صعى  ال��وق��ت  ه��ذا  ومنذ   ،2018 ع��ام  اأن�����ص��اأت  املحمية  اأن  العنزي،  وبينت 
يف  بدورها  والتعريف  باملحميات  البيئي  الوعي  لرت�صيخ  حثيثة  جهود  عرب 
حفظ التوازن البيئي، وكذلك التعريف بجهود املحمية يف هذا املجال، ومنها 
امل�صاركة يف حدث مهم بحجم معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية، 
الذي ُيعّد الأكرب يف ال�صرق الأو�صط والعامل يف نطاق ال�صياحة البيئية التي 
املجتمعات  بثقافة  مرتبطة  ري��ا���ص��ات  وه��ي  والفرو�صية  ال�صيد  ت�صتهدف 

املحلية يف املنطقة.

اجلناح الياباين ُيعّرف اجلمهور بتاريخ ريا�سة ال�سيد بال�سقور
اليابان  من  وا�صعة  م�صاركة  العام  ه��ذا  والفرو�صية  ال�صيد  معر�س  ي�صهد 
كالغناء  الأداء  الأكادمييني وفناين  الع�صرات من  ت�صارك بجناح ي�صم  التي 

والرق�س التعبريي والعرو�س امل�صتمدة من تراث اليابان.
ات التي تعر�س منتجات يابانية  ويت�صمن اجلناح الياباين العديد من املن�صّ
الإماراتية  العباية  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي  وال��ع��ب��اي��ات  والإك�����ص�����ص��وارات  كالتحف 
التقليدية والكيمونو الياباين املعروف، بالإ�صافة اإىل الفنون التقليدية مثل 

الوريغامي والفيور�صيكي واخلط الياباين.
مدار  على  متنوعة  عرو�صاً  اجلناح  تتو�صط  التي  ة  املن�صّ ُتقّدم  بينما  وذلك 
الفنون  ُت��ربز  التي  الأدائ��ي��ة  والعرو�س  التقليدي  الغناء  بني  تتنوع  ال��ي��وم، 

القتالية القدمية يف اليابان، وكذلك الرق�صات ال�صتعرا�صية ال�صعبية.
ومنهم  بال�صقور  ال�صيد  ريا�صة  يف  ني  خُمت�صّ الياباين  اجلناح  ت�صّمن  كما 
ثم   1992 العام  يف  بال�صقور  ال�صيد  ممار�صة  ب��داأ  ال��ذي  اأي�صيكاوا  كازويا 

انتقل اإىل احرتافية �صناعة قفازات ال�صيد يف العام 1994.
املعر�س-  يف  التوايل  على  اخلام�صة  للمرة  ُي�صارك  ال��ذي   - اأي�صيكاوا  يقول 
"�صتوبر" يف  تدعى  وال��ت��ي  ب��ه  اخلا�صة  التجارية  عالمته  بابتكار  ق��ام  اإن��ه 
العام 2005 ومن ثم فتح خطوطاً جتارية لها اإىل الإم��ارات وكافة الدول 
"الن�صر"  به يجمع بني قفاز  القفازات اخلا�س  اإن ت�صميم  اخلليجية حيث 
الياباين القدمي والطراز احلديث الذي ابتكره، م�صرياً اإىل اأن تلك العالمة 
التجارية م�صممة من �صقار اإىل ال�صقارين ب�صكل يدوي مما يجعلها حتظى 

باهتمام كبري يف معر�س ال�صيد والفرو�صية باأبوظبي.
"جودكو" امل�صوؤول عن  ل�صركة  العام  املدير  تاكاها�صي  اإي�صاو  الدكتور  وقال 
املعر�س  يف  �صنوياً  متوا�صلة  الياباين  اجلناح  م�صاركة  اإّن  الياباين،  اجلناح 
موؤكداً  انطالقته..  على  ع��ام��اً   20 مب��رور  احلالية  ب��دورت��ه  يحتفل  ال��ذي 
احلر�س على تعزيز التفاعل الثقايف بني الإمارات و اليابان وذلك من خالل 

ال�صقارة اليابانية للتعريف بثقافة بالده اأمام جمهور املعر�س.
من ناحيتها قالت ال�صيدة نوريكو اأوت�صوكا رئي�صة جمعية "�صوا" للمحافظة 
ع��ل��ى ال�����ص��ي��د ب��ال�����ص��ق��ور يف ال��ي��اب��ان، اإن��ه��ا ت��ت��واج��د يف اجل��ن��اح ال��ي��اب��اين يف 
معر�س ال�صيد والفرو�صية ب�صكل �صنوي منذ العام 2004 لتعريف الزوار 
واجلمهور بالثقافة اليابانية ملمار�صة ال�صيد بال�صقور، م�صرية اإىل اأن هناك 
تقارب ثقايف وح�صاري بني �صكان منطقة اخلليج العربي واليابان يف ريا�صة 

ال�صيد بال�صقور.
يف   1995 ال��ع��ام  يف  بال�صقور  ال�صيد  ب��درا���ص��ة  "قمت  اأوت�����ص��وك��ا  واأ���ص��اف��ت 
جلمعية  تنفيذية  �صكرترية  بعدها  لأ�صبح  بال�صقور  لل�صيد  �صوا  مدر�صة 
نالت  اأنها  مو�صحة  رئا�صتها،  اأت��وىل  اأن  قبل  ال�صقارة  على  للمحافظة  �صوا 
كتابها  بن�صر  الريا�صة" وقامت  "اإنرتوبولوجيا  درا�صة  يف  املاج�صتري  درجة 

املتخ�ص�س يف ال�صيد بال�صقور حتت عنوان "فن وروح ال�صقور".

الراكب االآيل يت�سّدر جناح "م�سنع اآليات هجن الهباب"
م�صتلزمات  من  كبرية  جمموعة  الهباب  هجن  اآليات  م�صنع  جناح  يعر�س 
�صباقات الهجن، حيث يوفر اجلناح اأنواع خمتلفة من اأجهزة الراكب الآيل، 
ال�صباقات  خالل  املطايا  يف  للتحكم  ُي�صتخدم  وال��ذي  الروبوت،  اجلوكي  اأو 
اأقدم  ُتعّد  ال�صركة  اأن  حممد،  را�صد  واأو�صح  ب�صرعة.  الرك�س  على  وحّثها 
�صركة تعمل يف جمال ت�صنيع وتوفري الراكب الآيل للهجن، ويعود تاريخ 
خمتلفة  اآلت  ع��ّدة  يعر�س  اجلناح  اأّن  اإىل  ُم�صرياً  عاماً،   18 اإىل  اإن�صاوؤها 
لل�صيطرة  املطية  مالك  ي�صتخدمها  التي  وال�صرب  ال�صوت  اأج��ه��زة  منها 
عليها خالل ال�صباق واحلر�س على اأن توا�صل الرك�س ب�صرعة ويف الجتاه 
ال�صليم، كذلك يعر�س اأجهزة الراكب الآيل والتي تختلف من حيث قوتها 
الزمول  يتنا�صب مع  الذي  لتتنا�صب مع كل مطية وفقا لعمرها، فاجلهاز 
اأو  ال�صغرية  م��ع  ي�صتخدم  ال��ذي  اجل��ه��از  ع��ن  يختلف  الكبرية،  املطايا  اأي 

املتو�صطة.
وقال م�صوؤول ال�صركة اإّن هذه الأجهزة يتم ت�صنيعها حملياً يف مقر ال�صركة 
اأ�صعار  ت���رتاوح  امل��ج��ال،  يف دب��ي، وه��ي الأق���دم على م�صتوى اخلليج يف ه��ذا 
الراكب الآيل بني 2000 اإىل 3000 درهم. واأ�صار اأن م�صاركة ال�صركة يف 
املعر�س الدويل لل�صيد والفرو�صية )اأبوظبي 2022( لأول مرة هذا العام، 
ة عاملية للتوا�صل مع  اإىل الأهمية الكبرية للمعر�س باعتباره من�صّ ترجع 
ع�صاق �صباقات الهجن من خمتلف انحاء العامل، وهو ما يعتربه الو�صيلة 
على جودة  ُمثنياً  اإىل �صريحة كبرية من هذا اجلمهور،  الأف�صل للو�صول 
التنظيم التي يتميز بها املعر�س، وكثافة امل�صاركة من ال�صركات املتخ�ص�صة 

يف كل ما يخت�س بال�صيد والقن�س وال�صباقات.

الغيل للم�سغوالت اليدوية تعر�ض ت�سكيلة متنوعة من �سكاكني ال�سيد
تعر�س �صركة الغيل للم�صغولت اليدوية يف جناحها باملعر�س الدويل لل�صيد 
ُت�صتخدم  والتي  ال�صنع،  ال�صكاكني يدوية  والفرو�صية، جمموعة كبرية من 
يف ال�صيد والرحالت والتخييم وكذلك لال�صتخدام املنزيل. واأو�صح اأحمد 
را�صد �صعيد املزروعي، موؤ�ص�س ال�صركة، اأن هذا العام ي�صهد امل�صاركة الثانية 
ل�صركته يف املعر�س الذي ُيعترب املن�صبة الأكرب والأهم للتوا�صل مع اجلمهور 

من حمبي ال�صيد والتخييم، وت�صويق منتجاته املختلفة.
يف  تخ�ص�صت  �صنوات،  ث��الث  منذ  اأ�ص�صها  التي  �صركته  اإّن  امل��زروع��ي  وق��ال 
امل�صغولت املنزلية، و�صناعة ال�صكاكني اليدوية مبختلف اأنواعها ومن بينها 
ال�صكاكني امل�صتخدمة يف ال�صيد، ُم�صرياً اإىل اأّن املنتجات املعرو�صة يف اجلناح 
اأّن  مّت تنفيذها على مدار عام كامل للعر�س خ�صي�صاً يف املعر�س. مو�صحاً 
هذه املنتجات م�صنوعة من اأنواع معادن تنق�صم اإىل �صتانل�س �صتيل وكاربون 
ا�صتيل، وكل منها ي�صم اأنواعاً عّدة، اأما الأ�صعار فتبداأ من 200 درهم وقد 
ت�صل اإىل 10 اآلف درهم، وفقا ل�صعوبة الت�صميم وفرتة العمل يف تنفيذه 
حتت  تندرج  التي  الت�صميمات  وُتعّد  القطعة.  ت�صنيع  يف  امل�صتخدم  واملعدن 
القطعة  تنفيذ  لأن  ن��ظ��را  امل��ع��رو���ص��ات  ب��ني  الأغ��ل��ى  ه��ي  الدم�صقي  النمط 

الواحدة منها قد ي�صتغرق �صهرين تقريباً.
ت�صميم  على  كذلك  يتوقف  ال�صكني  �صعر  اأن  اإىل  ال�صركة  موؤ�ص�س  واأ���ص��ار 
اأن  اإىل  لف��ت��اً  �صناعتها،  يف  امل�صتخدمة  واخل��ام��ات  ال�صكني  ي��د  اأو  القب�صة 
اأو  الغزال  اأو  املاموث  بع�صها ي�صنع من قرون وعظام احليوانات مثل قرن 
قرون وعظام حيوانات نادرة اأخرى، كما هناك اأّن قب�صات يتم اإ�صافة قطع 

من الذهب اأو الف�صة اإليها.
من  م�صنوعة  بقب�صة  وتتميز  يعر�صها  التي  ال�صكاكني  اأح��د  وا�صتعر�س   
الثور ولكنه بري  املهدد بالنقرا�س، وهو حيوان ي�صبه  الغور  عظام حيوان 
ويعي�س يف و�صط اآ�صيا والهند، لفتاً اإىل اأن هذه العظام يتم احل�صول عليها 
بعد  عظامه  ببيع  تقوم  حيث  احليوان  هذا  فيها  يعي�س  التي  املحميات  من 
نفوقه نظري مبالغ كبرية نظراً لندرته وحترمي �صيده. وذكر اأنه يحر�س 
مع  وتتفق  م�صتدامة  بطرق  احليوانات  وعظام  ق��رون  على  احل�صول  على 
قوانني احلفاظ على البيئة، مثل ا�صتخدم قرون غزلن من تلك التي يتم 
تغيريها كل �صنة، ويتم احل�صول عليها من املحميات الطبيعية اأو ا�صتريادها 

من اخلارج.

الثقافة  وحماية  بتعزيز  التزامها  توؤكد  االإمارات"  بي  اآر  "اإيه 
والتقاليد االأ�سيلة للدولة

اأعلنت "اإيه اآر بي الإمارات"، العالمة التجارية الرائدة واملتخ�ص�صة يف لوازم 
�صيارات الدفع الرباعي ومعدات الرحالت الربية، والتي تعمل حتت مظلة 
الثانية  لل�صنة  لل�صيارات  ر�صمي  ك�صريك  م�صاركتها  عن  امل�صعود،  جمموعة 

على التوايل يف معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية 2022. 
املعر�س،  يف  ال��ت��وايل  على   13 ال���  للمرة  الإمارات"  ب��ي  اآر  "اإيه  وُت�����ص��ارك 
و امل��ظ��الت،  ت�صمل  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  اجل��دي��دة  جمموعتها  وت�صتعر�س 
كروزر  لند  ل�صل�صلة  املركبات  حماية  ومعدات   ،Summit Bull Bar
ال�صيارات،  لأ�صطح  املخ�ص�صة  ا�صبريان�س  خيمة  اإىل  بالإ�صافة   ،300
وغريها. وُتقّدم "اإيه اآر بي الإمارات" خ�صماً ي�صل اإىل %70 على جميع 
العام  بكثري من  اأكرب  وهو  امل�صمم حديثاً،  املعرو�صة يف جناحها  منتجاتها 

ال�صابق.
وبهدف اإ�صفاء املزيد من الإثارة للزوار، ُي�صارك ثالثة من موؤثري مواقع 
التوا�صل الجتماعي، مهدي الأمني، طوين كريوز، وثائر عدنان، يف املعر�س 
 ." بي  اآر  "اإيه  بالكامل مبنتجات  تخ�صي�صها  مّت  التي  اخلا�صة  ب�صياراتهم 
و�صيتواجد املوؤثران يف جناح "اإيه اآر بي الإمارات" و�صيتفاعالن مع العمالء 

والعار�صني حول منتجات اك�ص�صوارات ال�صيارات خالل املعر�س ال�صنوي.
وقال وليد يو�صف، مدير عام �صركة "اإيه اآر بي الإمارات" بهذه املنا�صبة "لقد 
لعبت ال�صراكة بني اإيه اآر بي الإمارات واملعر�س الدويل لل�صيد والفرو�صية 
ال�صغوفني وع�صاق  ب��ارزاً يف جمع  اأكرث من عقد، دوراً  باأبوظبي على مدى 
املغامرة حتت �صقف واحد، اإ�صافة اإىل ت�صليط ال�صوء على اأهمية التقاليد 
الرتاثية العريقة التي تنفرد بها دولة الإم��ارات. ونحن نعترب اأّن املعر�س 
ة مثالية لإبراز التزامنا بحماية الرتاث الثقايف لدولة الإمارات  ُي�صّكل من�صّ
الر�صيدة.  قيادتنا  توجيهات  م��ع  يتما�صى  مب��ا  وت��ع��زي��زه  املتحدة  العربية 
ونتطلع مرة جديدة هذا العام اإىل اللقاء مع جمتمع الطرق الوعرة �صريع 
حيال  بثقة  ونتطلع  كما  منتجاتنا،  اأح��دث  وا�صتعرا�س  املنطقة  يف  النمو 
ال��زوار، وُي�صهم يف تعزيز فر�س منو  املعر�س، مبا �صيقدمه من تفاعل مع 

ال�صركة وحتقيق اأهدافها بالتوا�صل مع قاعدة اأو�صع من العمالء".
ومت تخ�صي�س جميع املنتجات والك�ص�صوارات املعرو�صة من ِقبل "اإيه اآر بي 
الإمارات" يف املعر�س للتجارب اخلارجية. وتوفر "كانوبي" من "اإيه اآر بي" 
م�صاحة تخزين اآمنة بالن�صبة ملجموعة متنوعة من �صيارات الكابينة املفردة 
 Summit والكابينة الإ�صافية واملركبات ذات الكابينة املزدوجة. وي�صتمل
Bull Bar  املبتكر من "اإيه اآر بي" على العديد من خ�صائ�س الت�صميم 

احلديثة لتعزيز جماليات ووظائف ال�صيارات املعا�صرة. 
�صلبة  خيمة  ال�����ص��ي��ارات  لأ�صطح  املخ�ص�صة  "ا�صبريان�س"  خيمة  وُتعترب 
مع  وب��امل��ق��ارن��ة  م��ب��ه��ر.  ب�صكل  وح��دي��ث��ة  وعملية  ورق��ي��ق��ة  ال����وزن  وخفيفة 
الأجيال ال�صابقة من ال�صيارات، تتميز معدات حماية املركبات ل�صل�صلة لند 
300 بت�صميم متجدد باأربع لوحات، ويهدف اإىل ت�صهيل الو�صول  كروزر 

للخدمة.

متتاز  وال�سفر  للتخييم  كرفانات  درهم..  مليوين  اإىل  ت�سل  باأ�سعار 
بعنا�سر الرفاهية

قطاع  يف  ال�صحراء  جن��وم  م�صنع  فاكتوري«  �صتارز  »دي���زرت  �صركة  تعر�س 
وال�صيد  ال�صفر  ك��رف��ان��ات  الطلق«  ال��ه��واء  يف  الرتفيه  وُم��ع��ّدات  »م��رك��ب��ات 
والتخييم حيث تخت�س ال�صركة بتزويد الكرفانات باأحدث و�صائل الت�صال 
تزويدها  عن  ف�صاًل  ال�صناعية،  الأق��م��ار  ا�صتقبال  واأج��ه��زة  والإلكرتونيات 

باأف�صل مرافق التكييف والإ�صاءة.
واأو�صح مندوب املبيعات يف جمموعة »جنوم ال�صحراء« اأن اأ�صعار الكرفانات 
اإىل مليوين  اأك��ربه��ا حجماً  �صعر  وق��د ي�صل  دره��م  األ��ف   200 م��ن  تنطلق 
درهم، وطوله 27 مرتاً، حيث تتمتع بوجود م�صبح ومركز للياقة ال�صحية، 
التخييم  ه��واة  ُمتطلبات  ُتلّبي  التي  الأخ��رى  كافة اخلدمات  اإىل  بالإ�صافة 
احلرارية  وال��ع��وازل  الأل��ون��ي��وم  م��ن  �صنعه  مّت  الكرفان  اأن  واأف���اد  وال�صيد. 
والكرفان  التقنيات احلديثة،  كافة  اإىل  بالإ�صافة  يدوياً،  امل�صغول  واخل�صب 
ذو ال� 7 اأمتار ي�صم بداخله جمل�صاً ل�صتقبال ال�صيوف، وغرفة نوم فخمة 
ووا�صعة، بالإ�صافة اإىل غرفة لالأطفال ومطبخ و�صرفة اإىل جانب حمام مّت 
جتهيزها على اأرقى م�صتوى، ما يجعل اأي فرد يعي�س داخل الكرفان ي�صعر 
له  الكرفان  اأن  اإىل  ال�صركة  مبيعات  مندوب  واأ���ص��ار  مت��ام��اً.  بيته  يف  وك��اأن��ه 
زبائنه يف الإم��ارات ودول اخلليج العربي ممن لديهم هواية التخييم لأيام 
اأنه يفيد اأي�صاً مالك ومربي الإبل ما يجنبهم  يف ال�صحراء والقن�س، كما 
اأق�صى  والرفاهية، حتى يف  بالراحة  ال�صعور  والغبار ومينحهم  ق�صاوة احلر 
بال�صحراء  بتعلقهم  معروفون  الإم���ارات  اأبناء  اأن  واأك��د  اجلوية.  الظروف 
وحبهم لل�صفر، لفتا اإىل اأن الفخامة التي تتميز بها منتجات ال�صركة ُت�صّكل 

عامل جذب اإ�صايف للزبون الإماراتي.

االأ�سماك  �سيد  "ُمعّدات  قطاع  يف  وا�سعة  وُم�ساركة  ملحوظ  تطّور 
والريا�سات البحرية"

مميزاً  �صنوياً  ح��دث��اً  والفرو�صية،  لل�صيد  ال���دويل  اأبوظبي  معر�س  ُيعترب 
لُع�ّصاق الأن�صطة والفعاليات البحرية، وتعزيز ممار�صة الريا�صات التناف�صية 
مبختلف اأنواعها ب�صكل ُم�صتدام. ويتوافد ُع�ّصاق �صيد الأ�صماك والريا�صات 
ال�صيد،  اأدوات  اأح��دث  لكت�صاف  املعر�س  فعاليات  حل�صور  �صنوياً  البحرية، 
ُمعّدات التزلج على املاء وركوب الأمواج، الغو�س، التجديف والتزلج الهوائي، 

القوارب والدراجات املائية، وغريها من ُم�صتلزمات الرحالت البحرية.
ومتتاز الدورة اجلديدة من معر�س اأبوظبي لل�صيد، بزيادة ملحوظة يف عدد 
العار�صني والعالمات التجارية يف قطاع "ُمعّدات �صيد الأ�صماك والريا�صات 
واملحرتفني  الهواة  من  وا�صعة  �صريحة  اهتمامات  لتلبية  �صعياً  البحرية" 
واملتخ�ص�صني على حّد �صواء، وا�صتقطاب �صرائح جديدة من املُهتمني بهذه 
الكثري من فئات اجلمهور معاً  اأبوظبي  ال�صّيقة. ويجمع معر�س  الأن�صطة 
والهواة  ال�صيادين  اإىل  بالإ�صافة  التخييم،  ه��واة  اإىل  ال��ق��وارب  مالكي  من 
م��ن اجلمهور  الفئات  ه��ذه  ول���دى  املماثلة.  الأخ���رى  ال��ري��ا���ص��ات  يف جم��ال 
متطلبات خمتلفة ت�صمل �صناديق جتميد الأ�صماك وُم�صتلزمات الإ�صعافات 

الأولية وكافة جتهيزات التخييم لرحالت ال�صيد البحري.
كما ت�صمل معرو�صات قطاع "ُمعّدات �صيد الأ�صماك والريا�صات البحرية"، 
ق�صبان و�صنارات �صيد الأ�صماك، طعوم ال�صيد، خطافات ال�صيد، املجاذيف، 

قوارب التحكم عن بعد، الدراجات املائية، والدراجات البخارية البحرية.
الأ�صماك  العاملني يف قطاع �صيد  اأن تدفع  �صاأنها  وثّمة مزايا متعددة من 
لل�صيد،  اأبوظبي  معر�س  يف  بامل�صاركة  الهتمام  اإىل  البحرية  والأن�صطة 
القطاع  ه��ذا  على  ق��وي��اً  ت��رك��ي��زاً  ي�صعون  املهتمني  م��ن  الكثري  واأن  خا�صة 

وي�صجعون بفاعلية على تو�صيعه.

حديقة احليوانات بالعني.. ح�سور مميز وعرو�ض �سائقة
ُتقّدم فعاليات مميزة وممتعة  اأبوظبي،  اإم��ارة  بالعني يف  حديقة احليوانات 
 ،2022 والفرو�صية  لل�صيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  يف  م�صاركتها  �صمن 
ال�صائقة  ب��ال��ع��رو���س  لال�صتمتاع  امل��ع��ر���س  زوار  م��ن  لف���ت  ح�����ص��ور  و���ص��ط  
اجلوارح  للطيور  اأول  مدرب  احلامدي،  اإبراهيم   وقال  املتنوعة.  والفقرات 
يف حديقة حيوان العني، اإن احلديقة ُتقّدم خالل م�صاركتها باملعر�س عدداً 
من العرو�س املتنوعة واملميزة للطيور اجلوارح والعقبان، والن�صور، وعر�س 

الببغاوات، والتي ميكن للزوار متابعتها يف �صاحة العرو�س.
واأ�صار احلامدي اإىل اأن اأهداف حديقة احليوانات للعني تتمثل يف املحافظة 
اأعدادها،  زي��ادة  خ��الل  من  النقرا�س  من  واحليونات  الربية  احلياة  على 

بالإ�صافة اإىل كيفية التعامل مع الطيور اجلارحة.
وحتّدث احلامدي عن عر�س طيور الببغاء الذي يتخلله عرو�س ترفيهية 
اإىل  بالإ�صافة  العمرية،  الفئات  خمتلف  مع  تتنا�صب  وتعليمية  وت�صويقية 
العر�س  اأن  حيث  و�صيقة،  مميزة  حركات  ب�صكل  الببغاء  طيور  مع  التفاعل 
ُيرّكز على كيفية تعليم اجلمهور طرق املحافظة على طيور الببغاء والتعامل 

معها ورعايتها ب�صكل �صليم، وتعليمها باأف�صل الطرق والو�صائل املتاحة.
ال��زوار الذين يتابعون العرو�س،  اأحد  اأبو �صامل،  اأكد خالد  اأخر،  من جانب 
والفرو�صية  لل�صيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  اإىل   عائلته  برفقة  ج��اء  اأن��ه 
ب�صكل  الطيور  ب�صكل عام، وح�صور عرو�س  املعر�س  ُيقّدمه  لال�صتمتاع مبا 
خ��ا���س، اإذ ي��ح��ر���س ع��ل��ى ا���ص��ط��ح��اب اأط��ف��ال��ه ال��ث��الث��ة ملُ�����ص��اه��دة العرو�س 
الرتفيهية والتعليمية ال�صّيقة التي ت�صتهدف الأطفال، والتي يتعلمون منها 

الكثري عن حياة الطيور باأ�صلوب مب�صط يعتمد على التعليم باملمار�صة.
وترى هدى احلمادي، زائرة، اأّن معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية 
بني  تدمج  جامعة  ة  من�صّ ُيعترب  ل��الأه��ل،  ج��اذب��ة  فعاليات  م��ن  ُيقّدمه  مب��ا 
الرتاث والثقافة اإىل جانب عنا�صره الرئي�صة املتعلقة بال�صيد والفرو�صية، 
اأروقة  الأوق��ات بني  اأمتع  اأف��راد عائلتها لق�صاء  تتنقل مع  اأنها  اإىل  م�صرية 

املعر�س وم�صاهدة عرو�صه وفعالياته.
ُيقام  اأن  اأو  اأيامه،  زي��ادة عدد  النظر يف  املعر�س  اإدارة  ومتّنت احلمادي، من 
لأك��رث م��ن م��رة يف ال��ع��ام، وذل��ك لإت��اح��ة الفر�صة ل��الأه��ايل ال�صتمتاع مبا 
احلياة  جوانب  من  الكثري  تعك�س  مميزة  و�صور  قيمة  فعاليات  من  ُيقّدمه 

الإماراتية، والتي يتعلمها الأبناء ب�صكل مبا�صر.

حورية العبدويل: املعر�ض فر�سة الإبراز املواهب
حورية العبدويل، فنانة ت�صكيلية اإماراتية واعدة، ُت�صارك مبعر�س اأبوظبي 
الفنانات  لت�صهم مع غريها من  الأوىل،  للمرة  والفرو�صية  لل�صيد  ال��دويل 
الإماراتيات يف اإبراز جوانب �صاحرة يف املوروث املحلي والرثاء البيئي الذي 
تتميز به دولة الإمارات، ح�صب العبدويل، التي عرّبت عن �صكرها للقائمني 
لعر�س  اأمامهن  ال�صتثنائية  الفر�صة  ه��ذه  اإتاحة  على  املعر�س  اإدارة  على 
واإقبال جماهريي من كل  املده�س،  بهذا احلجم  ة عاملية  اأعمالهن يف من�صّ
بداية حياتهن  ودعماً ل حمدود يف  ت�صجيعاً  مُيّثل  والأعمار، ما  اجلن�صيات 
يف عامل الفن الت�صكيلي. وتقول العبدويل، اأنها تنت�صب اإىل اأكادميية الفنون 
خطوة  وهي  العاملية،  اإىل  باأعمالها  بالو�صول  وتطمح  بالفجرية،  اجلميلة 
حتتاج اإىل الكثري من اجلهد والعمل، وهو ما حُتاول القيام به حالياً. ومن 
باألوان  العربي، والتي نفذتها  املها  العام، لوحة  التي تعر�صها هذا  الأعمال 
 x  101  97 اإجن��ازه��ا مبقا�س  يف  اأ���ص��ه��ر   4 نحو  وا�صتغرقت  الأك��ري��ل��ك، 

�صنتيمرت.
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يعد تناول نظام غذائي متوازن مليء بالكثري من الفاكهة واخل�سروات اأحد اأف�سل الطرق للبقاء 
ب�سحة جيدة واحلفاظ على وزن �سحي.لذلك، قد يكون اتباع نظام غذائي نباتي لفقدان الوزن 

اأمرا جذابا اإذا كنت تتطلع اإىل اإنقا�ض ب�سعة اأرطال.
ويف الواقع، مييل االأ�سخا�ض الذين يتناولون املزيد من االأطعمة النباتية 
اللحوم  يتناولون  الذين  اأولئك  من  املتو�سط  يف  اأق��ل  وزنهم  يكون  اأن  اإىل 
وارتبط   .2017 عام  واحدة  لدرا�سة  وفقا  والبي�ض،  االألبان  ومنتجات 
ا�ستبدال الربوتني النباتي بالربوتني احليواين اأي�سا بانخفا�ض معدل 

الوفيات، وفقا لدرا�سة اأخرى اأجريت عام 2016.

وُيظهر البحث اأي�صا اأن الو�صول اإىل وزن �صحي واحلفاظ 
القلب،  ب��اأم��را���س  الإ���ص��اب��ة  م��ن خطر  يقلل  اأن  عليه ميكن 
ف�����ص��ال ع���ن خ��ف�����س ���ص��غ��ط ال����دم وال��ك��ول��ي�����ص��رتول وخطر 
توؤدي  اأن  وميكن   .2 ال��ن��وع  م��ن  ال�صكري  مبر�س  الإ���ص��اب��ة 
املزيد من الأوج��اع والآلم وم�صاكل  اإىل  اأي�صا  ال��وزن  زي��ادة 

النوم وانخفا�س الطاقة والثقة بالنف�س.

فهل النظام الغذائي النباتي جيد خل�سارة الوزن؟
ال�صتغناء عن  كان  اإذا  ما  �صنلقي نظرة على  املقالة  يف هذه 
اأن  ميكن  الأخ���رى  احليوانية  واملنتجات  والأل��ب��ان  اللحوم 
واحل�صول  ال��وزن  اأرط���ال  اإنقا�س  على  ال��واق��ع  يف  ي�صاعدك 
على ن�صبة �صئيلة من الدهون. ومتيل الأطعمة املعباأة، حتى 
وحتتوي  العالية  املعاجلة  اإىل  اللحوم،  من  خالية  كانت  لو 
على �صكر ودهون وملح م�صاف. واإذا كنت ترغب يف اإنقا�س 
الوزن باتباع نظام غذائي نباتي، فمن الأف�صل جتنب ذلك، 

لأنها �صتعرقل اأهدافك ال�صحية.

تناول كمية كافية من الربوتني
ال���ربوت���ني ع��ن�����ص��ر غ���ذائ���ي ك��ب��ري ����ص���روري للنمو 

جيدة.  ب�صحة  اإبقائنا  اإىل  بالإ�صافة  والإ���ص��الح، 
وميكن اأن ي�صاعد اأي�صا يف اإنقا�س الوزن لأنه يعزز 
احلفاظ  على  وي�صاعد  الغذائي  التمثيل  عملية 
فر�صة  تقليل  يعني  م��ا   - ممتلئا  اجل�����ص��م  ع��ل��ى 

تناول الوجبات اخلفيفة من الوجبات 
يف  ال�����ص��دي��دة  ال��رغ��ب��ة  اأو  ال�صريعة 

تناول ال�صكر.
وي���ح���ت���اج م��ع��ظ��م ال���ب���ال���غ���ني اإىل 
حوايل 0.75 غرام من الربوتني 
م��ن وزن اجل�صم  ك��ي��ل��وغ��رام  ل��ك��ل 
العملية،  ال��ن��اح��ي��ة  وم���ن  ي��وم��ي��ا. 
اللحوم  م��ن  ح�صتني  ي��ع��ادل  ه��ذا 

التوفو  اأو  املك�صرات  اأو  الأ�صماك  اأو 
ي��وم��ي��ا. وك��دل��ي��ل ت��ق��ري��ب��ي، ي��ج��ب اأن 

يتنا�صب جزء من الربوتني مع راحة 
يدك.

هوب،  جينا  التغذية  اأخ�صائية  وت�صرح 
ال�صبع،  زي���ادة  على  ي�صاعد  ال��ربوت��ني  اأن 

بالمتالء.  ���ص��ع��ورك  با�صم  اأي�����ص��ا  امل��ع��روف 
لفرتة  مم��ت��ل��ئ��ا  ي��ب��ق��ي��ك  اأن  مي���ك���ن  ل���ذل���ك 

والدهون.  ب��ال��ك��رب��وه��ي��درات  م��ق��ارن��ة  اأط����ول 
اإىل ذلك، يتطلب الربوتني مزيدا  وبالإ�صافة 
امت�صا�س  ي��ع��ن��ي  م���ا  ل��ل��ت��ح��ل��ل،  ال��ط��اق��ة  م���ن 
ال�����ص��ع��رات احل���راري���ة. وت�صمل  اأق���ل م��ن  كمية 
ال��ربوت��ي��ن��ات امل��اأخ��وذة م��ن الأط��ع��م��ة النباتية 
ال�صويا  ومنتجات  والتوفو  والبذور  املك�صرات 

والفا�صوليا والبقول.
الربوتني،  ت���ن���اول  حم��ب��ي  م���ن  ت��ك��ن  مل  واإذا 

مي��ك��ن��ك ���ص��رب��ه ع��ل��ى ���ص��ك��ل خم��ف��وق ن��ب��ات��ي. وت��ق��ول هوب: 
النباتي طرقا مالئمة  اأن تكون م�صاحيق الربوتني  "ميكن 
فهي  ذل���ك،  وم���ع  الغذائي".  ال��ن��ظ��ام  ال���ربوت���ني يف  ل���زي���ادة 
لي�صت �صرورية للح�صول على كميات كافية من الربوتني. 
الغذاء  اأن حتل حمل م�صادر  اإىل ذلك، ل ينبغي  بالإ�صافة 

الكامل للربوتني النباتي.

الرتكيز على ح�سو االألياف
ميكننا  ل  معقدة  كربوهيدرات  هي  "الألياف  هوب:  تو�صح 
الأمعاء  يف  امل��وج��ودة  امليكروبات  تتغذى  وبالتايل  ه�صمها، 
على الألياف من اأجل النمو والبقاء على قيد احلياة. ونظرا 
لأن الألياف ل يتم ه�صمها ب�صكل اأكرب يف اجلهاز اله�صمي 
مثل الأطعمة الأخرى، فاإنها ت�صتغرق وقتا اأطول للو�صول 
اإىل القناة اله�صمية، وبالتايل جتعلنا ن�صبع 

لفرتة اأطول اأي�صا".
وب���ال���ن�������ص���ب���ة لأول������ئ������ك ال����ذي����ن 
ي����ح����اول����ون اإن����ق����ا�����س ال�������وزن، 
الغنية  الأط��ع��م��ة  ت���ن���اول  ف����اإن 
وال���ن���ب���ات���ات ميكن  ب����الأل����ي����اف 
على  احل���ف���اظ  يف  ي�����ص��اع��د  اأن 
ال�صعور  على  واحلفاظ  الطاقة 
ب���ال�������ص���ب���ع ل����ف����رتة اأط���������ول من 

الوقت. واخلرب ال�صار هو اأن الألياف توجد اإىل حد كبري يف 
النباتات التي تتكون من جزء كبري من نظام غذائي نباتي.

فقد  وزن���ك،  اإن��ق��ا���س  اإىل  تتطلع  كنت  "اإذا  ه��وب:  وت�صيف 
ت��رغ��ب يف ال��رتك��ي��ز اأك����رث ع��ل��ى الأط��ع��م��ة ال��ن��ب��ات��ي��ة الغنية 
والبقول  ال��ف��ول  م��ث��ل  املنخف�صة  ال��ط��اق��ة  ذات  ب��الأل��ي��اف 
واخل�����ص��روات وال��ف��واك��ه واحل��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة. وم��ع ذل���ك، ل 
تن�س دمج املك�صرات يف النظام الغذائي بكميات معتدلة لأنها 
غنية بالدهون ال�صحية، والتي ت�صاهم يف دعم �صحة الدماغ 
ال��ع��دي��د من  ب��ني  ال��ه��رم��ون��ات م��ن  واإن��ت��اج  املفا�صل  و�صحة 

الأدوار الأخرى".
ووجدت درا�صة اأجريت عام 2015، اأن تناول 30 غراما من 
الألياف يوميا، دون اإجراء اأي تغيريات غذائية اأخرى، ميكن 

اأن ي�صاعد يف "فقدان الوزن ب�صكل كبري".
الألياف مفيدة  تعترب  ال��وزن،  فقدان  زي��ادة  اإىل  وبالإ�صافة 
للقلب والأمعاء واله�صم. ومع ذلك، فاإن معظمنا ل يح�صل 
لالأمريكيني  الغذائية  الإر���ص��ادات  وتو�صي  يكفي.  ما  على 
الن�صاء بتناول ما ل يقل عن 25 غراما من الألياف يوميا، 

وي�صتهلك الرجال حوايل 36 غراما.

جتنب االأطعمة النباتية امل�سنعة
اأن��ه نظرا  �صائعة مفادها  "هناك فكرة خاطئة  ه��وب:  تقول 
اأنه  تلقائيا  يعني  فهذا  نباتي،  اأن��ه  على  الطعام  لت�صنيف 
�صحي. ومع ذلك، هذا لي�س هو احلال وميكن اأي�صا حتميل 
لذلك،  وال�صكريات.  امل�صبعة  ب��ال��ده��ون  النباتية  الأط��ع��م��ة 
بكثري  الأف�صل  فمن  وال���وزن،  ال�صحة  على  تركز  كنت  اإذا 
اتباع نظام غذائي يركز على النباتات والأطعمة 

الكاملة".
وت�صيف اأنه اإذا كنت تتبع نظاما غذائيا 
دراية  ع��ل��ى  ت��ك��ون  اأن  فيجب  ن��ب��ات��ي��ا، 
بنق�س املغذيات عايل اخلطورة الذي 
ا�صتبعاد  ن��ت��ي��ج��ة  ي���ح���دث  اأن  مي��ك��ن 
غذائي  نظام  م��ن  احليوانية  املنتجات 
نباتي. ومن املمكن احل�صول على معظم 
العنا�صر الغذائية اخلا�صة بك ولكن عليك 

اأن تكون اأكرث وعيا من اأين اأتت.

افح�ض مل�سقات الطعام
اأن  اأي خطة خل�صارة ال��وزن، ميكن  كما هو احل��ال مع 
تتناوله.  ملقدار ما  الطعام موؤ�صرا مفيدا  تكون مل�صقات 
وم���ع ذل����ك، غ��ال��ب��ا م��ا ت��ك��ون اأف�����ص��ل الأط��ع��م��ة ال��ت��ي يجب 
اختيارها هي تلك التي ل حتمل مل�صق على الإطالق، لأنها 

�صتكون الأقل معاجلة.
لكل فرد  اأم��ر فريد  ال���وزن  ف��ق��دان  اأن  اأي�صا  ه��وب  وت�صيف 
التي  الإج�����راءات  م��ن  كاملة  جمموعة  يتطلب  م��ا  وغ��ال��ب��ا 
والتمارين  الغذائي  النظام  ي�صمل  وه��ذا  مواءمتها.  يجب 
اإىل  تنظر  عندما  ذل���ك،  وم��ع  وال��ن��وم.  وال��ت��وت��ر  الريا�صية 
اأن  الأف�����ص��ل  ف��م��ن  ال��ط��ع��ام،  ال��غ��ذائ��ي��ة ومل�صقات  امل��ك��ون��ات 

ت�صتهدف الأطعمة منخف�صة ال�صكر - تلك التي حتتوي على 
100 غ��رام؛ الأطعمة  5 غرامات من ال�صكر لكل  اأق��ل من 
منخف�صة الدهون امل�صبعة - اأقل من 1.5 غرام لكل 100 
غرام؛ والأطعمة الغنية بالألياف - اأكرث من 6 غرامات لكل 

غرام.  100
وغالبا ما يفتقر اأولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا 
يف  مب��ا  اأي�صا،  جيدة  ل�صحة  الغذائية  العنا�صر  بع�س  اإىل 

تاأكد  )د(.  وفيتامني  والكال�صيوم   B12 فيتامني  ذلك 
من اأنك تتناول جمموعة متنوعة من الأطعمة، اأو 

مكمالت عند ال�صرورة.

تخط ال�سكر املكرر
الوزن  زي���ادة  يف  رئي�صيا  ع��ام��ال  ال�صكر  يعترب 
ال�صعرات  من  عالية  ن�صبة  على  يحتوي  لأن��ه 
الغذائية.  ال��ع��ن��ا���ص��ر  م���ن  وق��ل��ي��ل  احل���راري���ة 

ال�����ص��ك��ر يف قائمة  اإخ���ف���اء  ي��ت��م  وغ��ال��ب��ا م���ا 
اأ�صماء  بعدة  ت�صميته  وميكن  املكونات 

ينتهي  �صيء  اأي  عن  ابحث  خمتلفة. 
ب� "اأوز"، مبا يف ذلك الغلوكوز و�صكر 

واملالتوز  وال�صكروز  والفركتوز  العنب 
والالكتوز والغالكتوز - وكلها �صكر. 

هي  اجليدة  الأ�صا�صية  والقاعدة 
اإذا مل ت�صمع بها من قبل  اأن��ه 

نطقها،  ت�����ص��ت��ط��ي��ع  ل  اأو 
األ  امل����ح����ت����م����ل  ف����م����ن 

خا�صة   - تتناولها 
حتاول  كنت  اإذا 

اإنقا�س وزنك.
هوب:  وت��ق��ول 

"ي�صاهم ال�صكر 
ال�صكر  ارتفاع  يف 

والنهيارات  ال��دم  يف 
التي تدفعنا اإىل الرغبة 
ال�صكر  يف  ال�������ص���دي���دة 
امل�صتمرة  واحل�����اج�����ة 

ل��ل��ح��ف��اظ على  ل��ل�����ص��ك��ر 
الطاقة. ول�صت م�صطرا 

تناول  ع���ن  ال���ت���وق���ف  اإىل 
غالبا  فهذا   - متاما  ال�صكر 

املدى  على  م�صتداما  يكون  ل 
اأن تعود  امل��رج��ح  ال��ط��وي��ل وم���ن 

ال��ق��دمي��ة. ومن  ال��ع��ادات  اإىل 
ت��ق��ل��ي��ل تناول  ل���ك  الأف�����ص��ل 

الأدن�������ى  احل������د  اإىل  ال�������ص���ك���ر 
ال��غ��ال��ب على  وال���رتك���ي���ز يف 

الأك�����رث حالوة  الأط��ع��م��ة 
والغنية بالألياف - على 

�صبيل املثال، الفاكهة الكاملة". وبالإ�صافة اإىل ذلك، ميكنك 
من  عالية  ن�صبة  على  يحتوي  ط��ع��ام  ب��ني  اجل��م��ع  حم��اول��ة 
جمرى  يف  ال�صكر  اإط��الق  لإبطاء  لالألياف  وم�صدر  ال�صكر 

الدم.
ويف النهاية، كما تقول هوب، للو�صول اإىل اأهدافك املتعلقة 
لك  منا�صبا  غذائيا  نظاما  جت��د  اأن  عليك  ال���وزن،  بفقدان 
نظام  "اتباع  وت�����ص��ي��ف:  ب����ه.  الل����ت����زام  ومي��ك��ن��ك 
طريقا  ب��ال�����ص��رورة  لي�س  نباتي  غ��ذائ��ي 
الرتكيبة  ت��ل��ع��ب  ال��������وزن.  ل���ف���ق���دان 
الريا�صية  وال��ت��م��اري��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة 
والنظام  اأدوارا.  وال��ت��وت��ر  وال��ن��وم 
اأكرث  نظام  هو  النباتي  الغذائي 
البيئية  الناحية  م��ن  ا���ص��ت��دام��ة 
اأنك  ب��ال�����ص��رورة  يعني  ل  ولكنه 
�صتفقد الوزن. وعالوة على ذلك، 
قليلة  كمية  ل��دي��ك  ك���ان  اإذا 
البداية،  يف  الأل��ي��اف  م��ن 
ف����اح����ر�����س ع����ل����ى زي�������ادة 
ببطء  الأل�����ي�����اف  ت����ن����اول 
�صديد ومبرور الوقت ملنع 
النزعاج املعدي املعوي".

جتنب االأطعمة النباتية امل�سنعة وابتعد عن ال�سكر املكرر

كيفية �تباع نظام غذ�ئي نباتي لفقد�ن �لوزن!

در��صة تك�صف �أثر تقليل ��صتخد�م هاتفك ملدة �صاعة و�حدة فقط يف �ليوم!

ا�صتخدام  اأن  ال�صابقة  ال��درا���ص��ات  واأظ���ه���رت 
واآلم  بال�صمنة  م��رت��ب��ط  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف 
وال�������ص���ل���وك  الأداء  و����ص���ع���ف  ال����رق����ب����ة 
اخلرباء  �صرع  لذلك  ب��الإدم��ان،  ال�صبيه 
 Ruhr-Universität يف 
Bochum يف اأملانيا يف حتديد مقدار 

الإفراط يف ا�صتخدام الهاتف.
برايلوف�صكايا  ج��ول��ي��ا  ال��دك��ت��ورة  واأرادت 
وفريقها حتديد ما اإذا كانت حياتنا اأف�صل 
الذكية.  ال��ه��وات��ف  ب���دون  بالفعل 
وجند الباحثون 619 �صخ�صا 
لدرا�صتهم وق�صموهم اإىل 
ث��الث جم��م��وع��ات. وما 
 200 جم������م������وع������ه 
����ص���خ�������س و����ص���ع���وا 
الذكية  هواتفهم 
مدار  على  جانبا 
وقلل  الأ���ص��ب��وع، 
م�����ن   226
ال������وق������ت ال������ذي 
فيه  ا���ص��ت��خ��دم��وا 
اجل�����ه�����از مب���ق���دار 
يوميا،  واح����دة  ���ص��اع��ة 
�صخ�صا   193 ي��غ��ري  ومل 

اأي �صيء يف �صلوكهم.
وقالت برايلوف�صكايا: "وجدنا اأن التخلي متاما عن الهاتف 
كان  واح��دة  �صاعة  مل��دة  اليومي  ا�صتخدامه  وتقليل  الذكي 
امل�صاركني.  ورف��اه��ي��ة  ح��ي��اة  اإي��ج��اب��ي��ة على من��ط  اآث���ار  لهما 
هذه  ا�صتمرت  ال���ص��ت��خ��دام،  م��ن  قللت  ال��ت��ي  املجموعة  ويف 

التاأثريات لفرتة اأطول وبالتايل كانت اأكرث ا�صتقرارا".
�صاعات  ث��الث  م��ن  اأك��رث  الأ�صخا�س  يق�صي  املتو�صط،  ويف 

يوميا وهم ملت�صقون ب�صا�صات هواتفهم الذكية.
واأج����رى ال��ب��اح��ث��ون م��ق��اب��الت م��ع جميع امل�����ص��ارك��ني حول 
بعد  التدخل،  بعد  مبا�صرة  ورفاههم  حياتهم  منط  ع��ادات 

�صهر واأربعة اأ�صهر.
و�صاألوا عن مقدار م�صاركتهم يف الن�صاط البدين، وكم عدد 
ال�صخ�س  ر�صا  وم��دى  اليوم،  يف  يدخنونها  التي  ال�صجائر 
للقلق  عالمات  اأي  عليهم  تظهر  كانت  اإذا  وم��ا  حياته،  عن 
عادات  اأ���ص��ب��وع��ا  ا�صتمر  ال���ذي  ال��ت��دخ��ل  الك��ت��ئ��اب.وغ��رّي  اأو 
التي  واملجموعة  الطويل.  امل��دى  على  امل�صاركني  ا�صتخدام 
اأثناء  ال��ذك��ي  الهاتف  م��ع  يوميا  اأق��ل  واح���دة  �صاعة  اأم�صت 
45 دقيقة يف اليوم بعد  اأقل مبقدار  التجربة ا�صتخدمتها 

اأربعة اأ�صهر من ذي قبل.
الذي  وال��وق��ت  احل��ي��اة  ع��ن  ال��ر���ص��ا  زاد  نف�صه،  ال��وق��ت  ويف 
انخف�صت  بينما  البدين،  الن�صاط  املرء يف ممار�صة  يق�صيه 

اأعرا�س الكتئاب والقلق - وكذلك ا�صتهالك النيكوتني.
 Experimental جم���ل���ة  يف  ال����درا�����ص����ة  وُن���������ص����رت 

.Psychology: Applied

ويزيد  قلقا  اأقل  يجعلك  اليوم  يف  فقط  واحدة  �ساعة  ملدة  الذكي  هاتفك  ا�ستخدام  وقف  اأن  اإىل  درا�سة  تو�سلت 
لل�سعور  الهاتف الذكي  "لي�ض من ال�سروري التخلي متاما عن  اإنه  الباحثون  من احتمالية ممار�سة الريا�سة.وقال 

بالتح�سن"، لكنهم اكت�سفوا اأن تقليل ا�ستخدامه اليومي له اآثار اإيجابية على رفاهية ال�سخ�ض.
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العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
انذار عديل بالن�صر

رقم )150825/2022(
املنذرة : �صابرو�س انرتنا�صونال جروب �س م ح

املنذر اإليه الثاين : �صمري ميخائيل بدرو
ال�صيكات بالرقام )2734-2175-2174-2173- بان�ه �صبق وان قم�تم بتحرير  نخط�ركم مبوج�ب ه�ذا الإنذار 

وقدره  مبلغ  دره�م   600،000 مبل�غ  باجم���اىل  ال�وطني  الفجي�رة  بن�ك  عل�ى   )2737-2176-2736-2735
)�صتمائة الف دره�م( ل�ص�الح املن�ذرة وعن�د ع�ر�س ال�صيكات للوفاء على امل�ص�رف امل�صحوب علي�ه تبني ان احل�صاب مغل�ق 
زالت  م�ا  تك�ون  املالي�ة  ذمتهم�ا  ف�ان  وبالتايل  املن�ذرة  ل�صالح  ال�صيكات  قيم�ة  �صداد  ع�ن  ممتنعني  اليهم�ا  املن�ذر  وبق�ي 
م�صغولة بقيم�ة ال�صيكات والبالغ جمم�وعهم )�صتمائة الف دره�م( 600،000 دره�م وعلي�ه وب�صفتنا وكالء عن املن�ذرة 
وتطبيقا لحك�ام امل�ادة )63( الفقرة )1( م�ن الالئح�ة التنظيمية لق�انون الجراءات املدني�ة وحيث ان املن�ذرة ترغ�ب 
ف�ي ا�صتيفاء ذلك املبل�غ وعلي�ه ف�ان املن�ذرة تنب�ه املن�ذر الي�ه ب�ص�رورة �صداد املبلغ املرت�ص�د وذل�ك خ�الل )5( اي�ام م�ن 
ت�اريخ الن�صر لهذا النذار القانوين وف�ي حال�ة ال�صتجابة ال�ى ذل�ك ف�ان املن�ذرة �صتقوم باتخاذ كافة الإج�راءات القانونية 
الر�ص�وم وامل�صاريف  ال�زامكم بكاف�ة  ال�صيكات مو�ص�وع ه�ذا النذار م�ع  ب�دفع قيم�ة  الالزم�ة ف�ي م�واجتهكم لل�زام�كم 

ومقاب�ل ع�دم اتعاب املحاماه.
وكيال عن املنذرة

املحامي / احمد مطر املهريي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006545 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : العنقاء ملقاولت �صيانة الطرق - جمهول حمل الإقامة 
اأحمد العبود ب�صفته الوىل الطبيعي على ابنه القا�صر/ حممد حممود العبود/ �صوري اجلن�صية. حممود   )2

بناء على طلب املدعية طوكيو مارين اأند نيت�صيدو فاير ان�صوران�س كومباين ليمتد
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها : اأول : اإعالن املدعى عليهما ب�صحيفة الدعوى ح�صب الأ�صول.

ثانيا : �صم ملف النزاع رقم 2849 ل�صنة 2022 مدنى اإىل ملف الدعوى الراهنة لالرتباط.
درهم  وقدره/635.418  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  باأن  والت�صامم  والتكافل  بالت�صامن  عليهما  املدعى  اإلزام   : ثالثا 
تاريخ  من   )9%( بواقع  القانونية  الفائدة  مع  درهم(  ع�صر  وثمانية  واأربعمائة  األف  وثالثون  وخم�صة  )�صتمائة  
2022/4/14م املتمثل بتاريخ �صداد املبلغ املنفذ به مل�صلحة طالب التنفيذ يف التنفيذ رقم 170 ل�صنة 2022 تنفيذ 
قرارات هيئة التاأمني وحتى ال�صداد التام. رابعا : اإلزام املدعى عليهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. اأنت 
ال�صارقه الإحتادية املحكمة البتدائية  اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب  مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/10/12 
املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �صخ�صيا اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اأعاله - بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن بالن�صر للح�صور اأمام اخلربة

يف الدعوى رقم 433/2022 تعيني خربة - دبي
املتنازع �صده / حممد طاير بيلو - العنوان : جمهول حمل القامة

من  �صدكم  واملرفوعة  اأعاله  بالدعوى  ح�صابي  كخبري  انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطكم 
قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه   - م  م  ذ  للتطوير  داماك  �صركة   / املتنازع 
ال�صاعة   04/10/2022 املوافق  بح�صور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم الثالثاء 
باخلبري  اخلا�س  املحمول  الهاتف  طريق  عن  معنا  التوا�صل  “يرجى  ظهرا   12:00
واأر�صال كافة امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى عن طريق الربيد اللكرتوين علما 
لل�صالحيات  وفقا  اعمالها  �صتبا�صر  اخلربة  فاإن  احل�صور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه 

 / املخولة لها قانونا. لال�صتف�صار الت�صال ب� 050-6317417 
missnahed@hotmail.com : المييل

اخلبري احل�صابي / ناهد ر�صاد حممد

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعالن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 
اداء    اأمر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000738/ 

اإىل املحكوم عليه : علي ح�صني قا�صم باقر  
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صرمد فا�صل جواد القرناوى - اجلن�صية عراقي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 76115.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

يف الدعوى رقم 2005/2022/60 امر اداء  
املنظورة يف : اأوامر الداء واإنفاذ العقود التجارية رقم 203 

و�صتمائة  الف  وع�صرون  اأربعة   24630 وق��دره  مبلغ  ب��اداء  �صدها  املطلوب  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
متام  وحتى  ال�صيكات  من  كل  ا�صتحقاق   تاريخ  5% من  القانونية  الفوائد  بالإ�صافة  اإم��ارات��ي  دره��م  وثالثون 
 ال�صداد. والزام املطلوب �صدها بالر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل وبدون كفالة. 
املدعى : �صابرو�س اإنرتنا�صيونال جروب - �س م ح - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - 

�صارع اخلليج التجاري 2 - برج �صوبا �صفاير - مكتب 404  - وميثله : احمد حممد مطر مطر املهريي  
املطلوب اإعالنه : 1 - م�صنع مفرو�صات الهام البيت )�س ذ م م(  - �صفته : مدعى عليه 

بالزام   2022/9/11 بتاريخ  الإبتدائية  دبي  اأداء فقد قررت حمكمة  اأمر  ا�صت�صدار  : طلب  الإع��الن  مو�صوع 
والفائدة  الف و�صتمائة وثالثون درهم  اربعة وع�صرون   24630 توؤدي للمدعي مبلغ وقدره  بان  املدعي عليها 
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ورف�صت طلب النفاذ املعجل. 
ولكم احلق يف التظلم الأمر او ا�صتئنافة بح�صب الأحوال وفق الأحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية 

لقانون الإجراءات املدنية. 
رئي�ض ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : بروموتيك ميدل اي�ست للتجارة - �ض ذ م م   
العنوان : خمزن رقم B5 - ملك احمد عبداهلل ح�صني لوتاه - ديرة - الق�صي�س ال�صناعية 
الثانية - ال�صكل القانوين : �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - ال�صخ�س الواحد  )ذ م م( ، رقم 
الرخ�صة : 1007604 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1642296 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/23 واملوثق 
اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/9/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 
914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور�صعيد - هاتف : 
امل�صتندات والأوراق  2973071-04 م�صطحباً معه كافة  2973060-04  فاك�س : 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
ال�صباب -  914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع  العنوان : مكتب رقم 
ديرة - بور�صعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04  مبوجب 
هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
بروموتيك ميدل اي�ست للتجارة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/9/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/9/23
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  اأع��اله، م�صطحباً  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : اي اف ان كيه للتجارة - ذ م م  
 of401-402-403408  ofm  01-02-03-04-05-06 مكتب   : العنوان 
ال�صيخ �صهيل بن مكتوم - ا�صتدامة B ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم 
الرخ�صة : 943022 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1554294 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/15 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
العنوان  احل�سابات  ملراجعة  املرزوقي  عبداهلل  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
 : ه��ات��ف   - �صعيب  �صيح   - ال�صناعية  دب��ي  مدينة  ملك   J-0352  12 رق��م  مكتب   :
الثبوتية وذلك  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  :   م�صطحباً  فاك�س   04-2408784

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : عبداهلل املرزوقي ملراجعة احل�سابات
�صيح   - ال�صناعية  دب��ي  مدينة  ملك   J-0352  12 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
�صعيب - هاتف : 2408784-04 فاك�س :      مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد 
وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية اي اف ان 
كيه للتجارة - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/15 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/15 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0005904 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صربي رمزي متويل ابراهيم حممد  - جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم ان املدعية خدماتي ملقاولت التك�صية والأر�صيات ذ م م 

قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها بالتي : 
- حتديد اقرب جل�صة لنظر الدعوى واعالن املدعي عليه بها  ، 2 - الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 
التعوي�س املادي وال�صرر الواقع على املدعية بقيمة 50000 درهم ، 3 - الزام املدعي عليها 
بالر�صوم وامل�صاريف.  انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/9/29 اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
او  �صخ�صيا  الدعوى(  - مكتب رقم )مكتب مدير  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�صارقة  حمكمة 
بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�صرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/9/22 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/150841(
املنذرة / �صركة الدانوب ملواد البناء ذ م م - فرع دبي(

املنذراإليه / ا�صواء ال�صو�صن لبيع قطع ال�صيارات ذ.م.م
حيث مت اإعالن املنذر اإليه على وتعذر اإعالنها وبالتحرى عن املنذر اإلية من وزارة الإقت�صاد 
تبني نف�س العنوان - واأن الرخ�صة منتهيه منذ عام 2021 لذا نلتم�س من �صيادتكم التكرم 

باملوافقه على اإعالنها عن طريق الن�صر
12،101 درهم )اإثنى ع�صر  لذل�ك ، لذا فاإننا ننذركم ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره وقدره 
األف ومائة و واحد درهم( يف موعد اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم لهذا الإنذار، 
واإل فاإننا �صن�صطر اأ�صفني للجوء اإىل الق�صاء للمطالبة باإلزامكم ب�صداد املرت�صد بذمتكم 
التام، مع حتميلكم  5% منذ تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد  والفائدة القانونية بواقع 

كافة الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
حمكمة ال�صارقه االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية

اإخطار دفع يف الق�صية رقم SHCEXCICPL2022/0005612 - اأمر اأداء باالإر�صاد
اإىل : املحكوم عليه : الحتاد الأوربي ملقاولت البناء ذ م م

العنوان : اعالنه رقم الهاتف 0502360442
حقى �صفيق حقى

العنوان : اعالن رقم الهاتف 00971502360442
حيث اإنه بتاريخ - قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعى املنفذ : البدر للنقل 

العام - يف الق�صية رقم SHCEXCICPL2022/0005612 - اأمر اأداء
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور، و دفع الر�صم املحدد لذلك؛ 

ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 112668.0

15 يوما من  اأعاله خالل  اإليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف   : لذلك 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : حمدان ع�صكر ا�صماعيل حممد الع�صكر - اجلن�صية : الإمارات 
العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد: 
لتجارة  )ال�صلطان  امل�صماه  الرخ�صة  يف  العراق،   : اجلن�صية   - ايوب  ايوب  حممد  عبداحلكيم 
ال�صيارات امل�صتعملة( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )787912( ال�صادرة من 

دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة، 
ال�صخ�س  )�صركة  اإىل  فردية(  )موؤ�ص�صة  من  القانوين  ال�صكل  تغيري   : اأخرى  تعديالت 
اإىل  امل�صتعملة(  ال�صيارات  لتجارة  )ال�صلطان  من  التجاري  الإ�صم  تغيري   .2 الواحد)ذ.م.م((، 

)ال�صلطان لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة )ذ.م.م( - �صركة ال�صخ�س الواحد(،
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
باأن ال�صيد : جيتيندر ريدى بن بهوما ريدي - اجلن�صية : الهند،  للجميع  ليكن معلوماً 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد : بوبي�س 
�صانكرانتى بابو �صانكرانتي- اجلن�صية : الهند، يف الرخ�صة امل�صماه )موؤ�ص�صة �صقر الب�صتان 
ملقاولت العزل( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )555859( ال�صادرة من 

دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة،  تعديالت اأخرى :
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
MOJAU_2022- 0090856 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�صر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / �صليمان حممد مراد طاهر، اجلن�صية : المارات يرغب يف البيع 
العظيم،  نور  را�صيل  ال�صالم  �صاهد  ال�صيد/  اىل  %100 وذلك  البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن 
تاأ�ص�صت  ال�صيارات(  وبراد  عادم  لت�صليح  حممد  )�صليمان  امل�صماه  بالرخ�صة  بنغالدي�س،   : اجلن�صية 
باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )608821( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقه،  
ال�صيارات( اىل  التجاري من )�صليمان حممد لت�صليح عادم وبراد  اأخرى: - تغيري ال�صم  تعديالت 
)�صاهد ال�صالم لت�صليح عادم وبراد ال�صيارات( - تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل 
خدمات.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
رقم الرخ�صة : 108155

غرفة جتارة و�صناعة عجمان -  ق�صم ال�صجل التجاري 
اإعالن وحل وت�صفية 
ال�صم التجاري : �صالون فريي تيلز بيوتي - ذ م م   

نعلن للجميع بان ال�صركة املذكورة اعاله هي : �صالون فريي تيلز بيوتي - ذ م م 
- �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تا�ص�صت يف امارة عجمان مبوجب قانون ال�صركات 
التنمية  دائ����رة  يف  مرخ�صة  وت��ع��دي��الت��ه   )1984( ل�صنة   )8( رق���م  الحت����ادي 
قرر  وقد   )108155( رقم  القت�صادية  حتت  بالتنمية  و�صجلته   القت�صادية 

ال�صركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�صيد.
 جمال لتدقيق احل�سابات

م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�صفي 
تاريخ ن�صر الع��الن وعلى  املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 067447771  ، �س.ب :  5544

دائرة التنمية االقت�صادية    
حكومة عجمان

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/150840(
املنذر : 1- حممد حممود ح�صن حممد احلمادي - اماراتي اجلن�صية

املنذر اليه : 1- القر�س للتو�صيل - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
ف���اإن امل��ن��ذر مب��وج��ب ه���ذا الن�����ذار ينبه ع��ل��ي امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ص��داد مبلغ وقدرة 
اأق�صاها  ال��ف وت�صع وثمانني دره��م خ��الل م��دة  )19089 دره��م( ت�صعه ع�صر 
كافة  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  الإن��ذار  ا�صتالمة هذا  تاريخ  اأي��ام من  خم�صة 
واملطالبة  الأداء  اأم��ر  وا�صت�صدار  حقه  ل��ه  حتفظ  التي  القانونية  الإج����راءات 
بتعوي�س املنا�صب عن اأي عطل او �صرر تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر اليه 

بكافة الر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 70197
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى حمكمة ال�صارقة االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
م�صتعجل     /  SHCFICIINJ2022 /0003348 يف  الدعوى رقم

اإل��ى : ورثة فريدة زكريا �صالمة احل�صا�س وهم 1- حممد عو�س احمد اجلزائري 2- منار عو�س احمد اجلزائري احل�صا�س
جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة - منطقة الزاهية - فلل الرنج�س - فيال رقم 13 - هاتف رقم 0504829568

نعلمكم باأن املدعي )ة( / عاطف عو�س احمد اجلزائري العنوان / حمل الإقامة : مكتب امليدور للمحاماة وال�صت�صارات القانونية دبي 
بردبي �صارع زعبيل بناية مونتانا الطابق اخلام�س مكتب 506 رقم الهاتف : 971505374564 املدعي )ة( / ناديه عو�س احمد 
اجلزائري العنوان / حمل الإقامة : مكتب امليدور للمحاماة وال�صت�صارات القانونية دبي بردبى �صارع زعبيل بناية مونتانا الطابق 
الإقامة:  العنوان / حمل  احمد اجلزائري  ديانا عو�س   / )ة(  املدعى   971505374564  : الهاتف  رقم   506 اخلام�س مكتب 
الهاتف:  506 رقم  الطابق اخلام�س مكتب  بناية مونتانا  �صارع زعبيل  بردبى  دبي  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  امليدور  مكتب 
عو�س احمد اجلزائري العنوان / حمل الإقامة: مكتب امليدور للمحاماة وال�صت�صارات  اميان   / )ة(  املدعي   971505374564
)ة(/  املدعي   971505374564 الهاتف:  رقم   506 القانونية دبي بردبى �صارع زعبيل بناية مونتانا الطابق اخلام�س مكتب 
زعبيل  �صارع  بردبي  دب��ي  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  امليدور  مكتب  الإق��ام��ة:  حمل   / العنوان  اجلزئري  احمد  عو�س  حنان 
ب������  للمطالبة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد    971505374564 506 رقم الهاتف:  بناية مونتانا الطابق اخلام�س مكتب 
: طلب ا�صافة مهمة للحار�س الق�صائي املعني على تركة املرحوم / عو�س احمد اجلزائري مبوجب الدعوى رقم 2021/3064 
املوافق  يوم  الإحتادية �صباح  ال�صارقه  الثانية حمكمة  امل�صتعجلة  الأم��ور  دائرة  الدائرة  اأمام  لذا يتوجب عليكم احل�صور  م�صتعجل.  
ما لديكم من دفاع و م�صتندات ، ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد ينوب  لتقدمي   08:00 ال�صاعة   2022/10/13

عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�صائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى حمكمة ال�صارقة االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
م�صتعجل     /  SHCFICIINJ2022 /0003348 يف  الدعوى رقم

اإل��ى : ورثة عو�س احمد اجلزائري وهم 1 - حممد عو�س احمد 2- منار عو�س احمد ، 3- احمد علي را�صد 4-في�صل علي را�صد 
اجلزائري - جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة - منطقة الزاهية - فلل الرنج�س - فيال رقم 13 - هاتف رقم 0504829568

نعلمكم باأن املدعي )ة( / عاطف عو�س احمد اجلزائري العنوان / حمل الإقامة : مكتب امليدور للمحاماة وال�صت�صارات القانونية دبي 
بردبي �صارع زعبيل بناية مونتانا الطابق اخلام�س مكتب 506 رقم الهاتف : 971505374564 املدعي )ة( / ناديه عو�س احمد 
اجلزائري العنوان / حمل الإقامة : مكتب امليدور للمحاماة وال�صت�صارات القانونية دبي بردبى �صارع زعبيل بناية مونتانا الطابق 
الإقامة:  العنوان / حمل  احمد اجلزائري  ديانا عو�س   / )ة(  املدعى   971505374564  : الهاتف  رقم   506 اخلام�س مكتب 
الهاتف:  506 رقم  الطابق اخلام�س مكتب  بناية مونتانا  �صارع زعبيل  بردبى  دبي  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  امليدور  مكتب 
عو�س احمد اجلزائري العنوان / حمل الإقامة: مكتب امليدور للمحاماة وال�صت�صارات  اميان   / )ة(  املدعي   971505374564
)ة(/  املدعي   971505374564 الهاتف:  رقم   506 القانونية دبي بردبى �صارع زعبيل بناية مونتانا الطابق اخلام�س مكتب 
زعبيل  �صارع  بردبي  دب��ي  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  امليدور  مكتب   : الإق��ام��ة  حمل   / العنوان  اجلزئري  احمد  عو�س  حنان 
ب������  للمطالبة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد   971505374564 506 رقم الهاتف :  بناية مونتانا الطابق اخلام�س مكتب 
: طلب ا�صافة مهمة للحار�س الق�صائي املعني على تركة املرحوم / عو�س احمد اجلزائري مبوجب الدعوى رقم 2021/3064 
املوافق  يوم  الإحتادية �صباح  ال�صارقه  الثانية حمكمة  امل�صتعجلة  الأم��ور  دائ��رة  الدائرة  اأم��ام  يتوجب عليكم احل�صور  لذا  م�صتعجل. 
ما لديكم من دفاع و م�صتندات ، ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد ينوب  لتقدمي   08:00 ال�صاعة   2022/10/13

عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�صائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : تريتون فريت �سريفي�سز - �ض ذ م م  
11 ملك ديباك كومار ا�س بي ارورا - بردبي - معي�صم - ال�صكل  العنوان : حمل رقم 
بال�صجل  القيد  رقم   598409  : الرخ�صة  رقم   ، ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1013699 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2022/9/6 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/9/6
1502 ملك راجو مينون  العنوان : مكتب  كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون 
- اخلليج التجاري - هاتف : 2762233-04 فاك�س : 4221680-04  م�صطحباً 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه 

الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70197 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : بييرتا اند ايال للعرو�ض واملهرجانات الفنية - ذ م م  
التجاري  اخلليج   - بردبي   - لالعمال  املميز  الختيار  ملك   58 رق��م  مكتب   : العنوان 
)ا�صتدامة(  ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 897319 رقم 
1504556 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة  القيد بال�صجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، 
وذل���ك مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2022/9/7 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب العدل 
التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/9/7 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
 400-62 العنوان : مكتب رقم  ار ايه ايه ملراجعة احل�سابات  املعني  امل�صفي  اإىل 
ملك ر�صي�س للتطوير - بردبي - الرب�صاء الوىل - هاتف : 2949203-04 فاك�س : 
2955748-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 70392
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون 
1502 م��ل��ك راج���و م��ي��ن��ون - اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري - ه��ات��ف :  ال��ع��ن��وان : مكتب 
الإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب   04-4221680  : فاك�س   04-2762233
تريتون  لت�صفية   اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�صياحة يف 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق����رار  مب��وج��ب  وذل����ك  م  م  ذ  ���ض   - �سريفي�سز  فريت 
 2022/9/6 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/9/6
مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي :  ار ايه ايه ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 62-400 ملك ر�صي�س للتطوير - بردبي - الرب�صاء 
2955748-04  مبوجب  2949203-04 فاك�س :  الوىل - هاتف : 
هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله 
لت�صفية بييرتا اند ايال للعرو�ض واملهرجانات الفنية - ذ م م  وذلك 
2022/9/7 واملوثق لدى كاتب العدل  مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
حماكم دبي بتاريخ 2022/9/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
املذكور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن  مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70392

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن دعوة اإجتماع خربة بالن�صر

اأنا / وليد خمي�س بن �صويدان خبرياً ح�صابياً مكلفاً من قبل حمكمة دبي  ب�صفتي 
باإجراء اخلربة يف الدعوي رقم )1708/2022( جتاري جزئي. فاإننا قد قررنا 
دعوة املدعي عليها / �صكيل ف�ور�س للخدمات الفنيه �س.ذ.م.م من اأجل احل�صور اإيل 
مقر مكتبنا ب�صفتها اأو من ميثلها قانوناً ب�صفتها : املدعي عليها بالدعوي املذكورة 
بالرقم اأعاله. واملقامة من قبل املدعية : رويال فالكون خلدمات التنظيف �س.ذ.م.م  
�صارع   - الذهبي  الأع��م��ال  مركز  بناية  يف  الكائن  مكتبنا  مقر  اإىل  للح�صور  وذل��ك 
 : 2208803-04 - ف   : 604 - ت  ني�صان مكتب رقم  بور�صعيد - خلف وكالة 
متام  يف   04/10/2022 املوافق  القادم  الثالثاء  يوم  وذل��ك   04-2208804

.)am 11:00( ًال�صاعة احلادية ع�صر �صباحا
خبري ح�صابي
وليد خمي�ض بن �صويدان
قيد رقم : 141

اإعالن اإجتماع خربة 

70392
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العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ص�ر
 - باك�صتان  اجلن�صية   - احمد  ن�صري  ر�صول  حت�صني   / ال�صيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)الزعيم  امل�صماه  الرخ�صة  يف   %100 يرغب يف البيع و التنازل عن كامل ح�صته البالغة 
بال�صارقة برخ�صة جتارية رقم  التنمية القت�صادية  دائرة  ال�صادرة من  التو�صيل(  خلدمات 
  ، المارات  اجلن�صية   - الطلبات  تو�صيل  خلدمات  اب  جرو   / ال�صادة  اإىل   ،)781189(

تعديالت اخرى : ل يوجد. 
 2013 ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�صر
اجلن�صية   - ال�صام�صي  رحمه  على  �صامل  رحمه   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
وذلك   )100%( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  الإمارات   :
امل�صماه  الرخ�صة  الإمارات يف   : - اجلن�صية  احمد على  : جميله عبداهلل  ال�صيدة  اإىل 
)هذال لتاأجري ال�صيارات( تاأ�ص�صت باأم�ارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )804011( 

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة، تعديالت اأخرى : ل يوجد. 
ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
 اإخطار عديل 

MOJAU_2022- 0088367 رقم املعاملة
اإخطار عديل

املخطر : يا�صر خالد �صلمان اخلفاجي - عراقي اجلن�صية ، واحمل بطاقة هوية رقم 784197946939028، ب�صفتي 
�صريك ومدير )م�صنع طيبة للمطابخ ذ.م.م( برقم : 3757 ، �صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية ، العن�وان : ال�صارقة 

- ال�صناعية 12 - خلف �صارع الرابع ال�صناعي - �صربه رقم 10 - ملك را�صد اأحمد ال�صيخ ، هاتف : 0503625590
املخطر اإليه : بناء امل�صتقبل للمقاولت �س ذ م م - برقم : 220350 �صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية دبي

العن�وان : دبي - ديرة - القرهود m2 مكتب ، ملك حممد عبيد بو �صقر ،
هاتف رقم :042824001 - 0565391455 ،

مو�صوع الإخطار : دفع قيمة عقد الإتفاقية - الوقائع :- 
 ( مببلغ  اإليه  للمخطر  العقد  يف  عليها  املتفق  و  اإليه  املناطة  الأعمال  جميع  وتركيب  بتوريد  قام  املخط�ر  اإن  حيث   -
بالكامل وت�صليم املبنى للمخطر اإليه ووقع ب�صهادة باجلاز العمل و براءة الذمة  العمل  اجناز  ومت   ، درهم   )241،070
للمخطر - وحيث مت جدولة الدفعات ح�صب الإجناز، ومت اجناز العمل ومل يتم �صداد الدفعة الأخرية ، وتر�صد بذمته 
فاإن  ،  وعليه  واأربعمائة وثمان وت�صعون درهما وثالثة و�صتون فل�صا  األفا  مبلغ وقدره )51،498،36( واحد وخم�صون 
اإليه ب�صرورة �صداد الدفعة الأخرية امل�صتحقة مببلغ )51،498،36( واحد وخم�صون  اإخطار املخطر  املخطر يرغب يف 
األفا واأربعمائة وثمان وت�صعون درهما وثالثة و�صتون فل�صا ، خالل خم�صة اأيام من تاريخ الإ�صتالم ، واإل �صوف ا�صطر ا�صفا 

لتخاذ الجراءات القانونية �صدكم ، وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل اإخطار كم بهذا ر�صميا ،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0079666 
املخطر : خالد حممد يو�صف بيالمبو هندي اجلن�صية

عنوانه : امارة عجان، �صارع احل�صن بن الهيثم، عجمان ال�صناعية 2 حمل رقم 2 هاتف رقم 0507449786 
املخطر اليه : عبد الرحمن منظور ح�صني باك�صتاين اجلن�صية

عنوانه : اإماره ال�صارقه ، القا�صميه بالقرب من مدر�صه �صلمان الفار�صيى �صارع عيار ال�صود منزل رقم 24
اخطار عديل للوفاء مببلغ 10000 درهم )ع�صرة الف درهم فقط لغري(

اآلف درهم فقط لغري( مو�صوع ال�صيك املحرر  10000 درهم )ع�صرة  اإليه بتحرير �صيك للمخطر مببلغ  حيث قام املخطر 
من قبل املخول بالتوقيع انه بتاريخ 2022/03/07 توجه املخطر ل�صرف ال�صيك ال انه ارتد حيث وجد ان احل�صاب مغلق 

وبيانه كالتايل : 
ال�صيك رقم175415 مبلبغ 10000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2022/03/07 وامل�صحوب على بنك �صتاندرد ت�صارترد  
وحيث ان املخطر اليه مل يقم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،

وحيث ن�صت املادة 338 من قانون املعامالت املدنية على انه:
"يجب وفاء احلق متى ا�صتويف �صروط ا�صتحقاقه القانوني�ة ، فاإن تخلف امل�دين وجب تنفيذه جرباً عليه تنفيذا عينيا او تعوي�صاً 
طبقاً للن�صو�س القانونية ،” لذلك ، فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ 10000 درهم )ع�صر الف درهم فقط لغري( خالل 
خم�صة اأيام من تاريخ اخطاركم وال  �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا 

الخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اخطار منا بذلك،،،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006219 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �صعيد را�صد يلية الكعبي  - جمهول حمل الإقامة  
بناء على طلب املدعي البيادر لتاأجري ال�صيارات 

قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها :-  1( املطالبة مببلغ وقدره 2487.55 درهم 
عليهم  املدعي  اعالن   )3 املحاماة.  واتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  لدفع  عليهم  املدعي  الزام   )2
الفقرة   229 املادة  لحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول   - الدعاء.  ولئحة  باجلل�صة 
اأمام مكتب   2022/10/4 انت مكلف باحل�صور بجل�صة  املدنية.  الإجراءات  )5( من قانون 
  - �صباحا   8.30 ال�صاعة  متام  يف  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من 

تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/9/21 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0006218 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد بن حمود بن �صعيد الرا�صدي  
جمهول حمل الإقامة 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/5 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.    املطالبة مببلغ : 8375.51 
حرر بتاريخ  2022/9/21 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002295 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خليفه عبداهلل حممد عبيد ال�صويدي  
جمهول حمل الإقامة

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/12 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/9/27 م 
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002295 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ماتيو بالتني جورج جو�صيف جورجكوتي  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/12 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 
ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/9/27 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  7583/2022/253 تنفيذ �صيكات 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- �صانكار ناجاركوتي  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/تور�س لتاأجري ال�صيارات �س.ذ.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )7.085( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  207/2022/4301 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- في�صل افتخار خان افتخار احمد خان

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل �س.م.ع

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )2097397.64( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:110/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الوىل رقم 31

مو�صوع الدعوى : دعوى عزل مدير �صركة بلتينيوم لو�صاطة التاأمني �س.ذ.م.م وحمو ا�صمه من الرخ�صة التجارية 
رقم:610035 . 

املدعي:حممد عبدالرحيم حممد ح�صني ال�صيباين - واخرون
عنوانه:المارات العربية املتحدة - امارة دبي - بردبي - �صارع رقم 27 - مبنى زمردة - الطابق الثالث �صقة 305 - 

info@nyk.ae:هاتف رقم0097145548499 - مكاين:2944192698 - بريد الكرتوين
املطلوب اإعالنه :  1- من�صور احمد �صرياز )اجلن�صية باك�صتاين(  -  �صفته : مدعي عليه 

املذكورة اعاله  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/8/15 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�صوع 
التاأمني  بلتينيوم لو�صاطة  �صركة  ادارة  املدعي عليه عن  ال�صيباين بعزل  ل�صالح/حممد عبدالرحيم حممد ح�صني 
ذ.م.م ب�صفته مديرا يف ال�صركة والزمته الر�صوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من 
طلبات ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  4480/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيكات املرجتعة وامل�صحوبة على بنك الفجرية الوطني من ح�صاب املنفذ �صدها 
الوىل وموقعة من املنفذ �صده الثاين كونه املخول بالتوقيع مل�صلحة املنفذ �صدها الثالثة والتي قامت بدورها بتداول 
ال�صيكات �صالفة الذكر وذلك بتظهريها بتوقيع املنفذ �صده الرابع مل�صلحة امل�صتفيد )املظهر له( البنك طالب التنفيذ 

بعد ان ا�صبح قابال للتنفيذ اجلربي وملزم للمنفذ �صدهم باملبالغ التية )3.070.82.02( + 6285 .
طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني - فرع دبي

عنوانه:امارة ال�صارقة - اخلان - مكتب بر�صتيج للمحاماة وال�صت�صارات القانونية - مركز الغامن لالعمال - الطابق 
ال�صاد�س - مكتب 606 - هاتف 065289955 - فاك�س:065289922

املطلوب اإعالنهم : 1- حممد دبي 2- ماهر علوان لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة ���س.ذ.م.م 3- ماهر عو�س علوان 
4- ق�صر امللوك لتجارة مواد البناء - �صفتهم : منفذ �صدهم

اأق����ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل���ذك���ورة اع���اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وقدره  م��و���ص��وع الإع����الن : ق��د 
، وعليه فان  اأو خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزينة املحكمة  التنفيذ  )3070182.02( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من  املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  5160/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 358/2021 جتاري كلي حكمت املحكمة ح�صوريا ب�صطب �صطب ت�صجيل 
العالمة التجارية امل�صجلة با�صم املدعي عليها بالرقم )344274( درهم يف الفئة 43 وب�صطب ال�صم التجاري للمدعي عليها 
عن  والكف  ومن�صوراتها  مطبوعاتها  كافة  ومن  بدبي  القت�صادية  والدائرة  عليها  للمدعي  التجارية  الرخ�صة  من  وحذفه 
اعالنه يف ال�صحف وو�صائل العالن وبن�صر احلكم ب�صحفتني يوميتني ت�صدران يف الدولة باللغة العربية والزمتها بالر�صوم 

وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : �صركة هوككا للموؤ�ص�صات الغذائية وال�صناعة والتجارة امل�صاهمة - �صركة رينوو�صت لتطوير العقار والتاأهيل 

وال�صناعة والتجارة امل�صاهمة )�صابقا(
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - حمدان - �صارع حمدان - مبنى بزن�س �صنرت - �صقة 102 - خلف فندق نهال

املطلوب اإعالنه : 1- مقهى هوكا جراند ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )57340( درهم اىل 
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة - �صطب ت�صجيل العالمة التجارية امل�صجلة با�صم املدعي عليها بالرقم )344274( درهم يف 
الفئة 43 وب�صطب ال�صم التجاري للمدعي عليها وحذفه من الرخ�صة التجارية للمدعي عليها والدائرة القت�صادية بدبي 
ومن كافة مطبوعاتها ومن�صوراتها والكف عن اعالنه يف ال�صحف وو�صائل العالن ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  6569/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/123 امر على عري�صة حتكيم ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )2474288.74( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : ويلهيلم�صن �صيب�س �صريفي�س �س.ذ.م.م
هاتف   - هايت�س  اكزيكتيف  ملك   2401  -  2410 رق��م  مكتب  تيكوم   - دب��ي  ام���ارة  دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

رقم:0504457298 - فاك�س رقم:043823800 - �صندوق بريد رقم:8612 دبي 
 بريد الكرتوين:info@ilofficeuae.com - المارات - اإ - وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�صني املازمي

املطلوب اإعالنه : 1- ليتون للمقاولت )اأبوظبي( �س.ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عن منقولت وموجودات ال�صركة 
املنفذ �صدها - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )2474288.74( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  648/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1028/2021 ا�صتئناف عقاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )819298.74( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : علي خلفان علي مطر ال�صام�صي
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - الرو�صة - �صارع �صارع را�صد بن �صعيد - مبنى مبنى �صي 40 - بناية 

�صركة علي واولده - �صقة طابق 5 - مكتب 502  
املطلوب اإعالنه: 1- �صركة اأوريون للتطوير العقاري ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)819298.74( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �صامال للر�صوم وامل�صاريف ، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:114/2022/39 جتاري م�صارف كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�صر رقم 854

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )82544802.85( درهم اثنان وثمانون مليونا وخم�صمائة 
واربعة واربعون الفا وثمامنائة واثنان درهم وثمانية وخم�صون فل�س - والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 

12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �صارع ام هرير - مبنى بناية الزمردة - �صقة b53 - 5 - خمترب 
دبي املركزي

املطلوب اإعالنه :  1- ان�صربي�صن لال�صت�صارات الهند�صية  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )82544802.85( 
 - فل�س  وخم�صون  وثمانية  دره��م  واث��ن��ان  وثمامنائة  الفا  وارب��ع��ون  وارب��ع��ة  وخم�صمائة  مليونا  وثمانون  اثنان  دره��م 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2022/10/3  ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:174/2022/18 عقاري جزئي 

مو�صوع الدعوى : . 
طالب العالن:عبداخلالق بارودجار - �صفته بالق�صية:مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1- المارات العاملية لال�صتثمار �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه - جمهول حمل القامة
ب��رد مبلغ  امل��دخ��ل  امل��دع��ي عليه واخل�صم  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د    : الإع���الن  مو�صوع 
)1.100.000( درهم وتعوي�س 500 الف عن ال�صرار او ت�صليمه الوحدات ال�صكنيه واملطالبة بف�صخ العقد املربم بني 
املدعي واملدعي عليه جراء عدم الزام الخري بالعقد املربم بينهما مع الزام املدعي عليه واخل�صم املدخل مبلغ )500( 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  املدخل  واخل�صم  عليها  املدعي  وبالزام  موافقته  او  علمه  دون  العقار  لبيع  الف 
التدخل  مت  وق��د  ال�صطب  من  جتديدها  مت  ال��دع��وى  ب��ان  )علما  ال�صداد  مت��ام  وحتى   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
الن�صمامي يف الدعوى من قبل حممد �صعيب عبداخلالق( وت�صمنت طلباته 1- الزام املدعي عليه واخل�صم املدخل 
برد مبلغ مليون ومائة درهم للمدعي الأول واملدعي الثاين وتعوي�س الف عن ال�صرار او ت�صليمه الوحدات ال�صكنيه 
2- ف�صخ العقد املربم بني املدعيان واملدعي عليه جراء عدم الزام الخري بالعقد املربم بينهما 3- الزام املدعي عليه 
املدعي عليه  ال��زام  التي حلقت بهم 4-  او موافقته وعن ال�صرار  العقار دون علمه  الف لبيع  املدخل مبلغ  واخل�صم 
واخل�صم املدخل بالر�صوم وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع من تاريخ املطالبه - وحددت لها جل�صة يوم الثنني  
املوافق  2022/10/3  ال�صاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  12997/2022/253 تنفيذ �صيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000973( وال�صادر عن بنك المارات ال�صالمي 

بقيمة )50.000( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : جمال الدين عبداجلبار

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع امل�صتقبل - مبنى ا�صبيكت تاور - 
�صقة 2025

 - �����س.ذ.م.م  الفاخرة  للموا�صالت  وي  روي���ال   -2 منري  حممد  الر�صيد  م��ام��ون   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�صفتهما : منفذ �صدهما

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)53030( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  10091/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

بقيمة  امل�صرق  بنك  ع��ن  وال�����ص��ادر   )000004( رق��م  امل��رجت��ع  ال�صيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�صوع 
. )40.700(

طالب التنفيذ : �صرييدان �صبي�صاليز لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى �صيتي اأفينيو - �صقة مكتب 

رقم 205-206 مقابل بوملان �صيتي �صنرت رزيدن�صز
املطلوب اإعالنه : 1- ر�صوان قمر قمر الزمان - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)42029( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  8866/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

التجاري  ابوظبي  بنك  عن  وال�صادر   )000274( رقم  املرجتع  ال�صيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�صوع 
بقيمة )500.000( واملبلغ الجمايل بالر�صوم )505535( الر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : ر�صوان ا�صكريايل �صاجان
 - دب��ي   - قانونيون  وم�صت�صارون  حم��ام��ون  وم�صاركوها  امل��رزوق��ي  مكتب/حليمة  املختار  عنوانه:حمله 
اخلليج التجاري - برج املنارة - الطابق 30 - مكتب رقم 3006 - خلف فندق جي دبليو ماريوت )ماركيز( 

مكاين:2466586507
املطلوب اإعالنه : 1- ديبا �صوهار�صان ايري ايري �صودهار�صان - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)500000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70448 العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  633/2022/253 تنفيذ �صيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيكات املرجتعة رقم )284-283-282-281-280-279-278-276-274-
285-286( امل�صحوبة على بنك امل�صرق وكذلك ال�صيكات املرجتعة رقم )012-13( امل�صحوب على بنك را�س 

اخليمة باجمايل قيمة ال�صيكات املرجتعة بقيمة )88.5020.000( �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : �صركة اأيكونيك ديفيلو مبنت�س مليتد - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - الو�صل - بردبي - دبي - �صارع ال�صيخ زايد
املطلوب اإعالنهم : 1- بهنام غالم ر�صا بهمني 2- بهمني جروب �س.ذ.م.م 3- غالمر�صا مرت�صى بهمني 

- �صفتهم : منفذ �صدهم
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )885033170(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  11199/2022/253 تنفيذ �صيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
مو�صوع التنفيذ : و�صع ال�صيغة التنفيذية .

طالب التنفيذ : ديزمان دارايا�س درايفر
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي

املطلوب اإعالنه : 1- جموهرات النفي�س ذ.م.م فرع - �صفته : منفذ �صده
املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )2000000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

 1955/2022/60 امر اأداء 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- اك�صربي للمجوهرات �س.ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�صتارز ميديا انكوربري�صن ذ.م.م
وميثله:�صعيد عبداهلل احمد املطوع ال�صويدي 

املدعي  بالزام  ب��ت��اري��خ:2022/9/8  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  امر  ا�صت�صدار  طلب 
الف  و�صبعون  �صبعة  درهم   )77.175.00( وق��دره  مببلغ  للمدعيه  يوؤديا  بان  بالت�صامن  عليهما 
ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 5% من  القانونية  والفائدة  درهم  و�صبعون  ومائة وخم�صة 
التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ،  ولكم احلق يف التظلم 
التنظيمية  امل��ادة 66 من الالئحة  ال��واردة يف  ا�صتئنافه بح�صب الح��وال وفق الحكام  او  الم��ر 

لقانون الجراءات املدنية. 
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13658 بتاريخ 2022/9/28 
اعالن بالن�صر        

 852/2022/445 طعن جتاري 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املطعون �صده : 1- بي اأي �صي للمقاولت ���س.ذ.م.م )حاليا( ات�س ال جي 
للمقاولت ذ.م.م )�صابقا(  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان الطاعن :ح�صابي العقارية �س.ذ.م.م 
وميثله : اأكرم اأحمد علي البيتي الها�صمي 

نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�صور 
اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �صدكم. 

رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392
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امل��ي��الد هي  واأ���ص��اف��ت رواي����ة ترنيمة ع��ي��د 
من  ديكنز  فيها  يقف  لالإن�صانية  ترنيمة 
الرواية  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  �صخ�صيته  خ���الل 
���ص��ك��روج ع��ل��ى احل���د ال��ف��ا���ص��ل ب���ني اخلري 
ير�صم  وه��و  الب�صرية  النف�س  داخ��ل  وال�صر 
لنا حقيقة اأنه لي�س هناك مطلق ول ثابت 

يف قناعات ومفاهيم الإن�صان ، 
وقد توقفت كثريا عند مفهوم التغري الذي 
ي��ح��دث يف ح��ي��ات��ن��ا وع���ن حلظة  اأن  مي��ك��ن 
كانت  كما  ال��روؤي��ة،  لنا  ت�صئ  التي  التنوير 
مع زيارة روح ماريل ليمهد الطريق لبداية 
مع  �صكروج  نف�س  يف  ال�صر  ج���دار  اح���رتاق 
الثالثة  الأرواح  زي��ارات  رحلة تطهري عرب 
املا�صي؛  ع���ن  ال���غ���ط���اء  ل��ت��زي��ح  الأخ�������رى؛ 

لتظهر قناعة �صكروج الفردية التي جعلته 
�صعيدة  ح���ي���اة  ف��ع��ا���ص��ت  ي��خ�����ص��ر ح��ب��ي��ب��ت��ه؛ 
زائفة  �صعادة  ه��و  وع��ا���س  حقيقية،  ب�صورة 
غارقة يف �صغف مادي دون قيم روحية، ثم 
تر�صم مالمح حا�صر خمتبئ خلف الأنانية 
ال��ت��ي ي��ع��ي�����ص��ه��ا ����ص���ك���روج، والن����غ����الق على 

ملذات الذات ؛ 
يكنها  ال��ت��ي  ال�صادقة  املحبة  قيمة  ف��ريى 
ل���ه اب����ن اأخ���ت���ه رغ����م ���ص��ل��وك��ه ال���ف���ظ معه، 
ث���م ت��ف��ت��ح ل���ه ال�����روح ال��ث��ال��ث��ة ن���اف���ذة على 
�صكروج عند مفرتق طرق  ليقف  امل�صتقبل 
ال�صلبية قطعة  القيم  اأج��زاء  تت�صاقط منه 
وراء قطعة، يف رحلة تطهر للروح، ممتدة 
لي�صتعيد  امل��ي��الد؛  عيد  ترنيمة  اأن��غ��ام  على 

القيمة النقية لالإن�صان، و يدرك اأن املحبة 
وال�صالم مع النا�س هما ال�صعادة احلقيقية، 
واأن كنز الإن�صان احلقيقي هو املحبة التي 

تنبت يف قلوب الآخرين. 
ت�صاوؤلت  عدة  عند  �صما  ال�صيخة  وتوقفت 
قالت  الع�صوات حني  مع  للحوار  طرحتها 
: وقفت عند مفهوم التحول من النقي�س 
من  ه���ذا  ح��ق��ا  ه��ل  وت�����ص��اءل��ت:  للنقي�س، 
ال��واق��ع؟  هل  اأر���س  اأن يحدث على  املمكن 
اأن يحدث تغيري ج��ذري يف مفاهيم  ميكن 
ت��ت��ح��ول حياتنا  اأن  ه���ل مي��ك��ن  الإن�������ص���ان؟ 
يف حل��ظ��ة ت��ن��وي��ر؛ ف��ي��ن��ه��دم م���رياث عميق 
مثالية  هي  اأم  واملفاهيم؟  ال�صلوكيات  من 

ي�صعب اإدراكها يف الواقع؟ 

وقد �صاركت الع�صوات مبداخالت متحورت 
الثالثة  والأ���ص��ب��اح  �صكروج  �صخ�صية  ح��ول 
منهم،  ���ص��ب��ح  ك��ل  حملها  ال��ت��ي  وال��رم��زي��ة 
وق��دم��ن روؤي��ت��ه��ن ح���ول ال��ت�����ص��اوؤلت التي 

طرحتها �صموها،
التجارب  ب��ع�����س  ب��ع�����ص��ه��ن  ���ص��اق��ت  وق����د   
ال��واق��ع��ي��ة ل��ل��ت��ح��ول ال�����ص��ل��وك��ي احل����اد من 
املمكن  اأن من  للنقي�س م�صريات  النقي�س 
احلياة  يف  ال��ت��ح��ولت  تلك  مثل  حت��دث  اأن 
ال��واق��ع��ي��ة، وق���د ق��دم��ت ال��ع�����ص��وات ال�صكر 
اختيارها  على  املجل�س  لرئي�صة  والتقدير 
حتمل  اإن�صاين  م�صمون  ذات  اأدبية  لرواية 
رم��زي��ة ع��ال��ي��ة وع��اط��ف��ة م��ت��دف��ق��ة بالنظر 

ملفهوم احلياة.

بح�سور �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

جمل�س �لفكر و�ملعرفة يناق�س »ترنيمة عيد 
�مليالد« للكاتب ت�صارلز ديكنز

افتتح ال�صيخ �صقر بن �صعود بن را�صد املعال رئي�س 
التنفيذية  اللجنة  رئي�س  الذكية  احلكومة  دائ��رة 
اأم�س  امل�����ص��ت��دام  الزرق  الق��ت�����ص��اد  ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
يف  ال�صباب  و  الثقافة  وزارة  نظمته  ال��ذي  املعر�س 
مقر املركز البداعي باأم القيوين للم�صورة ال�صابة 
فنان  “ بعد�صة  �صعار  ال�صويدي حتت  �صيف  مرمي 
ال�صابة  ال���وزارة للمواهب  وذل��ك يف اط��ار رعاية   “
و  طاقاتهم  دع��م  و  لديها  العاملني  املوظفني  م��ن 
�صقر  ال�صيخ  واطلع   . تعزيزها  و  مهاراتهم  �صقل 
مع احل�صور على 30 �صورة فوتوغرافية قدمتها 
ال��ف��ن��ان��ة م���رمي ال�����ص��وي��دي ع��رب ل��ق��ط��اٍت متنوعة 
التقطتها  الدولة  يف  الطبيعية  البيئة  مناظر  من 
و  اأ�صاليب  ا�صتخدام  على  فيها  معتمدة  كامريتها 

تن�صيقات ت�صوير خمتلفة و منوعة لالإ�صاءة .
اعجابه  عن  املعال  �صعود  بن  �صقر  ال�صيخ  واأع���رب 
الثقافة  وزارة  جهود  ثمن  و   ، املعرو�صة  بال�صور 
لهم  ال�صماح  و  ال�صابة  امل��واه��ب  دع��م  يف  ال�صباب  و 
باإطالق ابداعاتهم و قدراتهم و احت�صان مواهبهم 
حتت�صنها  التي  الفعاليات  و  امل��ب��ادرات  خ��الل  م��ن 
وترعاها ، مبا ينعك�س ب�صورة ايجابية على ال�صباب 
و يدفعهم اإىل تطوير تلك املهارات و الو�صول بها 
ال�صويدي  م��رمي  امل�صورة  على  مثنيا  العاملية  اإىل 
البيئة  ج��م��ال  ع��د���ص��ت��ه��ا  خ���الل  م��ن  عك�صت  ال��ت��ي 
ت�صوير  واأ���ص��ال��ي��ب  متنوعة  بتن�صيقات  الطبيعية 
���ص��ع��ادة حم��م��د عي�صى  اإب��داع��ي��ة . ح�صر الإف��ت��ت��اح 
�صعادة  و  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  الك�صف ع�صو 
العام  المني  باأعمال  القائم  النقبي  �صرور  حممد 
للمجل�س التنفيذي وخالد �صلطان ال�صام�صي مدير 
مدير  بوع�صيبه  وعبداهلل  الذكية  احلكومة  دائ��رة 
مركز اأم القيوين البداعي وعدد من ال�صوؤولني يف 

املوؤ�ص�صات احلكومية ، واملهتمني بالت�صوير.

الثانية  الن�صخة  للمتاحف  ال�صارقة  هيئة  تطلق 
ع�صر من �صل�صلة عالمات فارقة خالل الفرتة من 
متحف  يف  املقبلني  نوفمرب   27 وحتى  اأكتوبر   5
ال�صارقة للفنون، م�صلطة من خاللها ال�صوء على 
اإ�صافة  ُتعترب  التي  اإ�صماعيل خياط  الفنان  اأعمال 
الداعمة  ال�صامية  الإن�صانية  للقيم  قوية  ودف��ع��ة 

لنهج اخلري وال�صالم.
خانقني-  يف   1944 ع���ام  امل���ول���ود  خ���ّي���اط  وي��ع��د 
“الرجل  العراق”،  “بيكا�صو  ب�  واملُلقب  كرد�صتان 
اأبرز  اأح���د  الكردية”،  الفنون  و”جد  احلجري” 
م��وؤ���ص�����ص��ي امل�����ص��ه��د ال��ف��ن��ي ال���ك���ردي ال��ذي��ن تناولت 
اأعمالهم املوا�صيع الن�صانية ب�صورة ج�صدت معاناة 
النا�س يف كرد�صتان العراق، مما يجعل من اأعماله 

الفنية وثائق توؤكد اأهمية ال�صالم.
من  فني  عمل   100 م��ن  اأك���رث  ا�صت�صافة  وت��اأت��ي 
اإبداعات خياط ان�صجاماً مع روؤية الهيئة واأهدافها 
اإبداعات الفنانني من خمتلف دول املنطقة  لإبراز 
العربية وانطالقاً من اأهمية دور الفنان خياط يف 
الكردي مبجموعة كبرية من  الفني  امل�صهد  اإث��راء 
متميزة  فنية  م��در���ص��ة  وتاأ�صي�س  الفنية  الأع��م��ال 

للفنون الكردية.
التي  فارقة  �صل�صلة معار�س عالمات  اأن  اإىل  ي�صار 
اأفراد  كافة  م�صتهدفة   2010 ال��ع��ام  يف  انطلقت 
اأبرز  ا�صت�صافت  ُتعد من�صة فنية متميزة  املجتمع، 
وا�صحة يف  ب�صمات  تركوا  الذين  العرب،  الفنانني 
امل�صهد الفني العربي والإقليمي، وخلفوا اإرثاً فنياً 

كبرياً لالأجيال احلالية واملقبلة.

هيئة �ل�صارقة للمتاحف تطلق �لن�صخة �لـ12 من )عالمات فارقة( يف 5 �أكتوبر�صقر بن �صعود �ملعال يفتتح معر�س )بعد�صة فنان(

•• ال�شارقة-الفجر:

لالأطفال  ال���دويل  ال�صينمائي  ال�صارقة  “مهرجان  ينظم 
خالل  وترفيهية،  تعليمية  عمل  ور���ص��ة   34 وال�صباب”، 
ف��ع��ال��ي��ات دورت�����ه ال��ت��ا���ص��ع��ة ال��ت��ي ت�����ص��ت��ق��ب��ل اجل��م��ه��ور من 
للمنا�صبات  اجلواهر  “مركز  يف  املقبل،  اأكتوبر   15  -  10

واملوؤمترات” بال�صارقة، حتت �صعار “فكر �صينما«.
وت�صتهدف ور�س العمل كافة الفئات العمرية، اأطفاًل و�صباباً 
ال�صينما،  ع�ّصاق  من  ال��ق��ادم  اجليل  خميلة  لإث���راء  وك��ب��اراً، 

�صمن �صعي املهرجان اإىل متكني اجليل النا�صئ من خمتلف 
الفنون الإعالمية، وتر�صيخ الثقافة ال�صينمائية يف نفو�صهم 

من خالل برنامج متكامل.
وت���ه���دف ور�����س ال��ع��م��ل ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ال��ت��ي ُي��ق��دم��ه��ا خ����رباٌء 
البتكار  روح  تعزيز  اإىل  ال�صينما  ب�صناعة  متخ�ص�صون 
امل�صاركني  وال�����ص��ب��اب  الأط����ف����ال  مل��خ��ي��ل��ة  ال��ع��ن��ان  واإط������الق 
والإبداعي،  النقدي  التفكري  َملَكات  تنمية  مل�صاعدتهم على 
ل�صناعة  الالزمة  املهارات  من  متنوعة  جمموعة  واكت�صاب 
حت���ٍف ف��ن��ي��ٍة م��رئ��ي��ٍة، ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن ا���ص��ت��ك�����ص��اف خمتلف 

بكافة  املتعلقة  املعارف  واكت�صاب  الإعالمية  الفنون  تقنيات 
الور�س  يف  امل�صاركون  ال�صينما.وي�صتك�صف  �صناعة  جوانب 
املتحركة  الر�صوم  ف��ن  م��ه��ارات  ال��واع��دي��ن  الأف���الم  و�صّناع 
وتقنيات  “الأنيمي”،  واليابانية  “الأنيمي�صن”  الغربية 
واملوؤثرات   ،»VLOG« املرئية  واملدونات  الفيديو  ت�صوير 
كتابة  على  ويتدربون  الإن��ت��اج،  بعد  ما  ومرحلة  ال�صوتية، 

ال�صيناريو والق�ص�س، ومبادئ و�صع ميزانيات الأفالم.
ومن خالل عدة جل�صات ملهمة حول الإخ��راج ال�صينمائي، 
ت�صتهدف الور�س بناء املهارات الالزمة للم�صاركني وتقدمي 

اأنف�صهم  للتعبري عن  تر�صدهم  التي  والتوجيهات  الن�صائح 
الإع��الم��ي، ومتكينهم من  الفن  اإب��داع��ي من خ��الل  ب�صكل 
اإي�صال ر�صائل الفن الهادف عرب ال�صينما وخمتلف الفنون 
الإعالمية، وتوفر دورة العام اجلاري من املهرجان من�صة 
لتجربة تكنولوجيا الواقع املعّزز لإ�صفاء احلركة واحليوية 

للر�صوم الثابتة.
العربي”  امل�صرح  “نادي  ُيقّدمها  التي  العمل  ور���س  وتتيح 
خالل  م��ن  التمثيل  تقنيات  ا�صتك�صاف  ل��الأط��ف��ال  )اأدوار( 
الأن�صطة التعليمية والرتفيهية املمتعة، يف حني ُتزّود �صركة 

الفيديو  ت�صوير  مبهارات  ال�صغار  امل�صاركني   »Nikon«
الأ�صا�صية الالزمة لت�صوير فيلم، وترافقهم يف رحلة �صنع 

الأفالم وتفا�صيلها خطوة بخطوة.
اأبوظبي  يتخذ من  الذي  الإبداعي”  “املخترب  ينظم  فيما 
م��ق��راً ل��ه ور����س عمل خ��الل امل��ه��رج��ان، ي���درب م��ن خاللها 
الأطفال على ا�صتك�صاف قدراتهم الإبداعية واإثراء نظرتهم 
وت�صنيفاتها  الأف��الم  اأن��واع  على  ويعّرفهم  للحياة،  الفنية 
وكيفية ال�صتفادة من العنا�صر املتنوعة وتوظيفها ل�صناعة 

اأفالم اأف�صل.

متثل فر�سة للراغبني يف تطوير مهاراتهم يف جمال �سناعة االأفالم

�ل�صينمائي لالأطفال و�ل�صباب 2022 �ل�صارقة  يف  �ملوهوبني  تنتظر  عمل  ور�صة   34

•• العني - الفجر

ناق�ض جمل�ض �سما حممد للفكر واملعرفة رواية ترنيمة عيد امليالد للكاتب ت�سارلز ديكنز بح�سور ال�سيخة د. 
�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان ، وقد بداأت الندوة بطرح ال�سيخة د. �سما والذي حر�ست يف البداية تقدمي 
جتربتها مع زيارتها لبيت الكاتب ت�سارلز ديكنز خالل تواجدها يف لندن ، واأ�سارت اإىل خ�سو�سية جتربة اأن 

تتعرف على املكان الذي �سهد اإبداعات الكاتب 
وا�ستطردت باحلديث عن الرواية قائلة: منذ زمن بعيد قراأت ق�سته االأ�سهر “ق�سة مدينتني” والتي تعترب من 
اأف�سل الروايات التي الم�ست الثورة الفرن�سية وفرتة التغري التي عا�ستها اأوروبا خالل تلك املرحلة املف�سلية من 
تاريخها، واليوم اأنتهي من قراءة ترنيمة عيد امليالد الأ�ستعيد مذاق ق�سة مدينتني ال�سردي الناعم واملت�ساعد 

بحبكة اإبداعية رائعة.
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للُمخرجة والكاتبة واملديرة الفنية اآنا غوتو

تعة، ت�صتحّق �لتاأّمل  Paradise Highway ق�صة ممُ
)�صيناريو  الن�ّس  ه�صا�صة  من  الرغم  وعلى   
وت�صاعد  وخ���ّط���ه���ا  احل���������وارات  يف  غ����وت����و(، 
وت�صتحّق  مُم��ت��ع��ة،  ال��ق�����ص��ة  ف����اإن  احل���ك���اي���ة، 
ملمار�صتها  َم�صاهدها،  ب��داي��ات  منذ  ال��ت��اأّم��ل، 
بطريقة  ��َوره��ا  ���صُ تك�ُصف  يجعلها  ل  ���ص��ح��راً 
بل  احل��ك��اي��ة،  ���ص��رد  با�صتعرا�س  ميكانيكية، 
عن  الك�صف  اإىل  الدرامية  الأح���داث  تدفعها 
بع�صها، فيظّل م�صار ال�صَور ُملّغزاً، وحُمّماًل 
ب���الأ����ص���رار، وُم�������ص���ّوق���اً ب�����ص��ال���ص��ة ����ص���رده اإىل 

النهاية.
هذا يجعله فيلماً �صينمائياً ي�صتحّق املُ�صاهدة، 
وفرانك  ف��رمي��ان  وم��ورغ��ان  بينو�س  لأّن  ل 
غ��ري��ل��و مي��ّث��ل��ون ف��ي��ه ف��ق��ط، ب���ل ب��ف�����ص��ل ما 
ُيقّدمه من حكاية اإن�صانية ُمذهلة، على اأر�ٍس 

تزداد عنفاً وت�صّدعاً وتوّح�صاً.
يف ك����ّل ع��م��ٍل ���ص��ي��ن��م��ائ��ّي ج���دي���ٍد ل��ه��ا، تخلق 
الفرن�صية جولييت بينو�س الده�صة يف ُع�ّصاق 

الفن ال�صابع. جتربة �صينمائية اأ�صيلة، ُيدرك 
املرء، مع مرور الوقت، مكانتها وقيمتها يف اأّي 
فيلٍم. ت�صنع من ج�صدها املُتما�صك، وهدوئها 
اأدائية  ال��ره��ي��ب، ون��ظ��رات��ه��ا ال�����ص��اك��ن��ة، م���ادة 
جمالياً  املطلوب،  حُتّقق  دائماً  جتعلها  قوية، 

و�صينمائياً.
اأّن ذائقتها  هذا لي�س �صهاًل لأّي مُمّثل، طاملا 
�صينمائّي،  م�صهٍد  اإجناح  على  قادرة  النف�صّية 
من دون جملة حوارية واحدة، اأو حتى كلي�صيه 
ال�صينمائي  الأداء  م��ن  النمط  ه��ذا  ب�صري. 
بدرا�صة  ل���ه  ع��الق��ة  ول  ب��امل��وه��ب��ة،  ي��رت��ب��ط 
اأكادميّية، اأو باإمكانية �صقلها بتجارب اأدائية، 

يف امل�صرح وفّنه، كما يف جماليات ال�صينما.
اأك���رث ح��زم��اً يف دورها  بينو�س  ت��ب��دو  ل��ذل��ك، 
اإىل كّل  اللجوء  اأحياناً  اجلديد، حيث تتعّمد 
ال�صخ�صية  لإع��ط��اء  داخ��ل��ي،   � نف�صي  ه��و  م��ا 
ث��ق��ل��ه��ا ال����درام����ي، والع���ت���م���اد ع��ل��ى ن����وٍع من 

النظرة النو�صتاجلية، التي تنظر اإىل العامل 
ب��ع��ني ام�������راأة ب��ري��ئ��ة وُم��ت��َع��ب��ة م���ن اجُل�����رح، 
وُمتطّلعة اأكرث اإىل ُم�صتقبل قريب، تعّم فيه 
ال�صكينة على الذات، وتتخّل�س تدريجياً من 

كّل اأمٍل اأو �صرٍخ اأو جرٍح مل يندمل بعد.
عن  الفردو�س"  اإىل  �صريعة  "طريق  ق�صة 
اأخته  ُيكلِّف  )غريلو(،  ديني�س  ُيدعى  �صجني 
�صايل )بينو�س(، �صائقة عربة كبرية، بتنفيذ 
ال�صجن.  من  قريباً  خروجه  قبل  ل��ه،  ُمهّمة 
لي�صت الب�صاعة خُمّدرات اأو ر�صالة، كما جرت 
العادة، بل طفلة �صغرية، يتقاطع تهريبها مع 
�صايل،  تقبل  �صقيقها.  �صايل  م�صاعدة  حلظة 
اإىل خارج  الطفلة وتهريبها  باأخذ  يف م�صّقة، 
حادثاً  لكّن  بول.  ُيدعى  رجل  ولقاء  الولية، 
ُمفجعاً يقع، فيتغرّي منط احلكاية وم�صارها. 
ت�صليمها،  رف�صها  بعد  الطفلة  برفقة  تهرب 
الأمور  وتتبّدل  �صايل،  حياة  الطفلة  فتدخل 
كّلها، اإْذ تبدو لها خيطاً ُم�صيئاً، ُيحّررها من 
قرفها، بعد اأْن بداأت تتطّلع اإىل حياة جديدة، 

بعيداً عن ما�صيها املُتقّلب واحلزين.
اآن����ا غ��وت��و م�صاحة  يف ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة، ت��ف��رد 
بع�س  ا����ص���ت���ع���ادت���ه���ا  يف  ل�������ص���ايل،  ج���م���ال���ّي���ة 
البعيد.  ما�صيها  اإزاء  وم�صاعرها  هواج�صها 
حل��ظ��اٌت اإن�����ص��ان��ي��ة ق��وي��ة وُم��ده�����ص��ة، وق���ادرة 
وفتح  احل��ا���ص��ر،  وتعطيل  امل��ا���ص��ي،  قهر  على 
اأبواب امل�صتقبل على حافة احللم. رغبة �صايل 
�صحكاتها  يف  تتبّدى  والن��ب��ع��اث  ال��ت��ح��ّرر  يف 
باملرارة  املُثقلة  ون��ظ��رات��ه��ا  ب��ال��ف��رح،  املُفعمة 
جريحاً  ما�صياً  ت�صتعيد  وه��ي  الطفلة،  اإزاء 

م���ع ع��ائ��ل��ت��ه��ا. ل��ك��ّن��ه��ا ت��ب��ق��ى جم����ّرد م�صاهد 
ُت�صمر  عّدة،  �صوٌر  تتخّللها  قليلة،  �صينمائية 

َمكراً وعنفاً.
طبيعة  اإىل  اأ����ص���ا����ص���اً،  ع����ائ����ٌد،  ذل�����ك  ب��ع�����س 
الدرامية للن�ّس، مع حر�س غوتو  الأح��داث 
احلكاية  على  الت�صرّت  ن��وٍع من  مُمار�صة  على 
بكاملها. فال�صورة ل تقول �صيئاً، منذ بداية 
تلتقط ه�صي�س  امل�����ص��اع��ر  ت���رتك  ب��ل  ال��ف��ي��ل��م، 
التلّقي  �صنع  يف  ط��رف��اً  يجعلها  مب��ا  ��َوره،  ���صُ

اجلمايل لها.
منذ امل�صاهد الأوىل، ت�صنع غوتو حّيزاً جمالياً 
للغمو�س، خُم�صعة اإياه لَنَف�ٍس ت�صويقّي، يدفع 
الأحداث الدرامية اإىل نهايتها، قبل انك�صاف 
الأهّم، الذي تاأ�ّص�س عليه م�صار احلكاية. كما 
بطريقة  بال�صورة،  احلكي  اأ�صلوب  اعتمَدْت 
ُتقّدم فيها ال�صخ�صيات وَم�صاراتها اجلمالّية، 
وم�����دى ت��الق��ي��ه��ا م���ع احل��ك��اي��ة الأ�����ص����ل، ما 
ال�صورة  لأّن  خُمتلفاً،  درام��ي��اً  منطاً  يجعلها 
اأك���رث مّما  اأك���رث مّم��ا ُت�صمر، وت��ق��ول  ُت��ظ��ِه��ر 
واللت�صاق  التحّول  دائمة  ورة  ال�صُ ت�صمت. 
اأوًل، كامٌن يف حركّية  وال�صبب،  بال�صخ�صية، 
ب�صرّية  نقطة  عند  ا�صتقراره  وع��دم  الفيلم، 
ال�صورة  ن�صيج  ال��ع��ني.  عليها  تر�صو  واح���دة، 
قلقاً  املُ�صاهد  مينح  ول  ُمتنّوع،  وغري  واح��ٌد، 
تلقائية،  ��َوٍر  ���صُ اأمن��اط  من  �صياًل  بل  فكرياً، 
الن�ّس،  حتاكي -بطريقة ميكانيكية- جوهر 
ول جتعلها تبحث عن الالُمفّكر فيه ب�صرياً، 
ول اإمكانية القب�س على اأ�صياء ُمتخّيلة، ظّلت 

ُمنفلتة يف عمق الن�ّس حلظة الكتابة.

 AnOther ملجلة  اأرما�س  دي  وقالت   
�صاهدت  الفيلم،  اإنتاج  فرتة  "خالل  اأن��ه 

بع�س اأفالم مونرو مئات  املرات ".
قالت اإن "املخرج اأندرو دومينيك كان 
لديه �صا�صتان، مارلني احلقيقية يف 
امل�صهد واأن��ا. وكل �صيء، كل زاوية، 
متاًما.  متماثلة  ت��ك��ون  اأن  يجب 
لذلك كنت اأ�صاهد هذه الأفالم 

مئات ومئات املرات" .
ا  اأي�صً اأرم��ا���س  واع��رتف��ت دي 
من  ك����ث����رًيا  "عانت  ب����اأن����ه����ا 
الأمن" اأثناء  وانعدام  اخلوف 
ن�صحها  ومت  ال��ف��ي��ل��م،  ت�����ص��وي��ر 
اأداء  اإىل  امل�����ص��اع��ر  ه���ذه  ل��ت��وج��ي��ه 

مونرو.
واو�صحت دي اأرما�س: "�صعرت 
للغاية.  بال�صعف  م��وق��ف  يف 
لي�س فقط يف م�صاهد �صعبة 
العملية  ك��ان��ت  ؛  حم����ددة 
بالن�صبة  مربكة  برمتها 
يف  "اعتقدت  يل". 
اأنني  الأوق����ات  معظم 
اأخطاأت يف فعل ذلك. 

الأمريكيون  املمثلون  الذي يفكر فيه هوؤلء  اأفكر، ما  كنت 
اأف�صل مني، لقد ن�صاأوا  اإنهم يعرفون هذه ال�صخ�صية  بي؟ 
" نظرا لأن   ' معها. ما الذي يفكرون فيه ب�صاأن لهجتي ؟ 
دي اأراما�س ممثلة كوبية.وتابعت قائلة: "�صعر اأندرو بهذا 
النزعاج واأخ��ربين على الفور،" هذا ما �صعرت به. مونرو 

". "كانت ت�صعر بعدم الأمان وعدم ال�صتعداد واحلكم عليها 
والتقليل من قيمتها طوال الوقت. لذلك كان علي اأن اأثق 

يف اأن م�صاعري كانت ت�صيف اإىل الأداء."
اأجريت  باأنني  واأحلم  للنوم  اأذه��ب  "كنت  اأرما�س  وت�صيف  
حمادثات طويلة مع مارلني مونرو، ل اأريد اأن يبدو الأمر 

ات�صال - على  'اأن���ا وم��ارل��ني كنا على  اأق���ول،  اأن��ن��ي  ل��و  كما 
الإطالق. لكنني كنت اأفكر فيها كثرًيا، يف بع�س الأيام كنت 
اأعود اإىل املنزل واأتناول الع�صاء، وبينما كنت اأغ�صل الأطباق، 
اأب����داأ بالبكاء وال��ب��ك��اء وال��ب��ك��اء، لأن��ن��ي ك��ان ل��دي هذا  كنت 

ال�صعور الرهيب: كنت اأعرف اأنني ل اأ�صتطيع تخطيه".

�آنا دي �أرما�س تك�صف عن معاناتها
 ب�صبب فيلم Blonde عن مارلني مونرو

�سريعة  "طريق  يف  بينو�ض،  جولييت  تعطي  ال 
 -  Paradise Highway( الفردو�ض"  اإىل 
الفنية  واملديرة  والكاتبة  للُمخرجة   ،)2022
اأجنيلي�ض  لو�ض  بني  ُمقيمة  )نروجية  غوتو  اآنا 
واأو�سلو(، اإال نظرات اأمٍل وُمعاناة. على الرغم من 
يزال  فال   ،)1964( املخ�سرمة  املمّثلة  �سّن  ِكربرَ 
اأداوؤها ُمتما�سكًا وقوّيًا، وقادرًا على حتقيق ُمتعة 
ال�سور  يف  ُمرافقتها  اعتاد  ملُ�ساهٍد  �سينمائية، 

واالإبداع.

�ساهدت الفنانة اآنا دي اأرما�ض على مدار �ساعات و�ساعات العديد من اأفالم مارلني مونرو لكي جت�سد دورها يف Blonde ب�سكل �سحيح.
يف الفيلم اخليايل الذي بداأ عر�سه موؤخرا على نتفيلك�ض، تلعب دي اأرما�ض، 34 عاًما، دور ممثلة هوليوود ال�سهرية، التي توفيت قبل 

60 عاًما عن عمر 36 عاًما.
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�أطباء يحذرون ّما ي�صبب 
طفرة يف �صرطان �جللد!

ح��ذر ع��دد م��ن الأط��ب��اء والأك��ادمي��ي��ني يف �صحيفة ال��غ��اردي��ان ي��وم الأحد، 
من اأن درج��ات احل��رارة املرتفعة يف ال�صيف قد ت��وؤدي اإىل زي��ادة يف الأورام 

امليالنينية واأنواع اأخرى من ال�صرطانات املميتة.
ويجادلون باأن تغري املناخ �صيرتجم اإىل زيادة يف الوفيات ب�صرطان اجللد.

وجادل اأ�صتاذ علوم املناخ دان ميت�صل، من جامعة بري�صتول، باأن تغري املناخ 
�صيوؤدي بطبيعة احلال اإىل مزيد من التعر�س لأ�صعة ال�صم�س لالأ�صخا�س 
الذين يعي�صون يف اململكة املتحدة واملناطق ال�صمالية الأخرى، حيث مييل 

النا�س اإىل اخلروج اأكرث عندما تكون درجات احلرارة دافئة.
وقال: "هذا يوؤدي اإىل مزيد من التعر�س لأ�صعة ال�صم�س على مدار العام، 
واإىل مزيد من التعر�س لالأ�صعة فوق البنف�صجية من �صوء ال�صم�س، وهو 

عامل خطر معروف لالإ�صابة ب�صرطان اجللد".
وم��ع الع���رتاف ب���اأن اأي ع��الق��ة ب��ني احل���رارة وال�����ص��رط��ان ه��ي بال�صرورة 
ت�صببت يف  معينة  اأن موجة حر  القول  ميكننا  "ل   - مبا�صرة  عالقة غري 
�صرطان معني" - اإل اأن الأكادميي جادل باأنه ميكن "ربط خطر الإ�صابة 
واأ�صار  دفئا،  الأك��رث  الأي��ام  من  العديد  بني  بالتكامل  املتزايد  بال�صرطان 
اأ�صتاذة  اإىل مزيد من البحث. ووافقت �صارة دان�صون،  اأن هناك حاجة  اإىل 
طب الأورام يف جامعة �صيفيلد، على هذا ال��راأي، معربة عن قلقها من اأن 
املزيد من حالت �صرطان  اإىل  ال�صيف احلار �صيوؤدي  امل�صتمر يف  "الجتاه 
جوليا  ا�صتنتجت  بينما  اجللد"،  �صرطان  ع��ن  الناجمة  وال��وف��ي��ات  اجللد 
لدرجة  �صديدة  الطق�س  "هذا  اأن  ليدز،  بجامعة  الطبيبة  بي�صوب،  نيوتن 
الإ�صابة  �صتزداد  لح��ق  وق��ت  ويف  �صتزداد،  ال�صم�س  ح��روق  اأن  اأعتقد  اأنني 
املعلومات  ب�صرطان اجللد". ومع ذلك، حذر كاري�س بيت�س، كبري مديري 
ال�صحية يف مركز اأبحاث ال�صرطان يف اململكة املتحدة، من ر�صم خط مبا�صر 
بني تغري املناخ وحالت ال�صرطان، م�صريا اإىل اأنه "من املهم اأن نتذكر اأن 
التي  هي  حرارتها  ولي�صت  ال�صم�س  من  القادمة  البنف�صجية  فوق  الأ�صعة 
البقاء على قيد  وت��زداد معدلت  ال�صم�س و�صرطان اجللد.   ت�صبب حروق 
احلياة ل�صرطان اجللد اخلبيث مع الإزالة، واأدت التح�صينات يف الت�صخي�س 
والعالج اإىل انخفا�س معدل الوفيات املرتبطة ب�صرطان اجللد. وهكذا، يف 
حني اأن معدل الإ�صابة ب�صرطان اجللد اآخذ يف الرتفاع - بن�صبة 141% 
منذ اأوائل ال�صبعينيات، وفقا لأبحاث ال�صرطان يف اململكة املتحدة - ت�صاعف 
معدل البقاء على قيد احلياة يف البالد خالل نف�س الفرتة، ومن املتوقع اأن 
ت�صتمر معدلت الوفيات املتوقعة يف النخفا�س. وكافح اأن�صار تغري املناخ 
لإي�صال حقيقة هذه الظاهرة اإىل ال�صكان الذين يعانون من م�صاكل اأكرث 
ت�صاوؤل   الهتمام  ولكن حتى مع  واحل��رب.  والت�صخم  الفقر  اإحلاحا مثل 
له  ي�صبق  ب�صكل مل  املناخي  العمل  احلكومات  تتبنى  املناخ،  بتغري  ال�صعبي 
مليار   370 ل�صتثمار  ت�صريعات  موؤخرا  املتحدة  ال��ولي��ات  وتبنت  مثيل. 
دولر يف الطاقة النظيفة، بينما تخطط هولندا خلف�س %50 من انبعاثات 
النيرتوجني بحلول عام 2030، وهي خطوة ثورية اأدت اإىل انتفا�صة من 
قبل املزارعني الذين مل يتم ا�صت�صارتهم ب�صاأن التقادم املخطط لطريقتهم 
يف احلياة. حتى اأن منطقة يف فرن�صا حظرت الأحداث يف الهواء الطلق يف 
اأيام معينة من �صهر يونيو، واألقت باللوم على موجة حر بلغت 40 درجة 

مئوية يف خطوة حذر البع�س من اأنها نذير "اإغالق مناخي" قادم.

بالعامل؟ احليوانات  اأثقل  هو  • ما 
- احلوت الأزرق.

؟  تتماوت  ان  االفعى  ت�ستطيع  • هل 
- نعم هناك بع�س الأفاعي ي�صتطيع ذلك مثل الأفعى خنزيرية النف 
وت�صمى احياناً ذات احلفيف او الفعى النفاحة او الثعبان النفاح فاأذا 
وك�صت هذه الأفعى لفرتة طويلة فاإنها تنقلب على ظهرها وتتلوى يف 
اأمل وا�صح ثم تهداأ وتبقى على ظهرها مفتوحة الفم مدلة الل�صان كما 
لو كانت ميتة واذا رفعها احد تتدىل يف ارتخاء دون حراك ول تعود اإىل 

طبيعتها حتى يرتكها الدخيل ويذهب بعيداً.
الذهب؟ عن  قدمًيا  ُيطلق  كان  الذي  اال�سم  هو  • ما 

- الأ�صفر الرنان.
النار؟ به  حتيط  حينما  العقرب  يت�سرف  • كيف 

- يل�صع نف�صه فيموت.

مرة.  50 ب�  وزنها  يفوق  وزنا  حتمل  اأن  ت�صتطيع  النملة  اأن  تعلم  • هل 
جميع  يف  املوجودة  البحريات  عدد  عن  يزيد  وحدها  كندا  يف  املوجودة  البحريات  جمموع  اأن  تعلم  • هل 

دول العامل جمتمعة.
جميع  يف  املوجودة  البحريات  عدد  عن  يزيد  وحدها  كندا  يف  املوجودة  البحريات  جمموع  اأن  تعلم  • هل 

دول العامل جمتمعة.
الإن�صان  �صحة  يف  ت�صهم  التي  الأمور  من  مبكرة  ب�صورة  وال�صتيقاظ  مبكرة  ب�صورة  النوم  اأن  تعلم  • هل 

ب�صكل كبري جدا.
الفولذ. من  مرات   5 اأقوى  العنكبوت  حرير  اأن  تعلم  • هل 

املر�س. ب�صبب  تنتحر  ولكنها  متوت  ل  الن�صور  اأن  تعلم  • هل 
ال�صور  التقاط  عن  م�صوؤولة  ح�صية  خلية  مليون   90 نحو  على  حتتوي  العني  �صبكية  اأن  تعلم  هل   •

ومتييز الألوان.
الأوىل. ال�صبح  �صاعات  يف  طبيعية  ب�صورة  د  فيتامني  على  ت�صتمل  ال�صم�س  اأ�صعة  اأن  تعلم  • هل 

اخليل. ركب  من  اأول  ال�صالم  عليه  اإ�صماعيل  اأن  تعلم  • هل 
يف  وهو  اأمه  �صوت  ي�صمع  الطفل  اإن  حيث  اأمه،  �صوت  هو  حياته  يف  الطفل  ي�صمع  ما  اأول  اأن  تعلم  • هل 

بطنها.

العجوز والثعبان 
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املوز
الغنية  ال��ف��اك��ه��ة  م���ن  امل�����وز  ي��ع��د 
لكونه  ال���غ���ذائ���ي���ة؛  ب��ال��ع��ن��ا���ص��ر 
املعادن،  م���ن  ك��ث��ري  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
واملغن�صيوم  واحل���دي���د  ك��ال��زن��ك 
مثل  والفيتامينات  والبوتا�صيوم، 
و)د(،  و)ج�������(،   ،)12 و)ب  )اأ(، 
ك���م���ا ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ال����ربوت����ني 
وال��ك��ال�����ص��ي��وم؛ ل��ذل��ك ف��ه��و غني 

بالفوائد ال�صحية.
وي�صتعر�س موقع )اإيت رايت( جمموعة من الفوائد ال�صحرية للموز؛ منها 

امل�صاهمة يف عالج الأنيميا وفقر الدم؛ ملا يحتويه من احلديد.
كما ي�صاهم يف عالج �صغط الدم املرتفع؛ حيث يعمل على خف�س ال�صغط؛ 
امللح؛  قليلة من  وكميات  البوتا�صيوم  عالية من  ن�صبة  على  لكونه يحتوي 

لذلك فهو عامل وقاية من اأمرا�س القلب وال�صكتة الدماغية.
"الرتبتوفان"  م��ادة  ملا يحتويه من  الكتئاب؛  امل��وز على مقاومة  وي�صاعد 
التي يتم حتويلها اإىل مادة "ال�صريوتونني" مبا ي�صاهم يف حت�صني املزاج. 

ويعمل على تقوية العظام مبا يحتويه من الكال�صيوم.
كما اأنه ينظم ن�صبة ال�صكر يف الدم ويحمي من ال�صكري من النوع الثاين، 
وي�صاعد على خف�س الوزن على عك�س ال�صائع من كونه يزيد الوزن ويقلل 
ويعالج  للحمو�صة  طبيعي  م�صاد  اأن��ه  كما  احل��وام��ل  عند  ال�صباح  غيثان 
كذلك  ويعد  الع�صالت.  ت�صنج  ملقاومة  مفيد  م��وز  اأن  كما  امل��ع��دة.  قرحة 
على  الطفل  وي�صاعد  الذكاء  م�صتوى  يرفع  لكونه  لالأطفال؛  ا  جدًّ مفيًدا 

النتباه واليقظة خالل املذاكرة.

كان الثعبان نائما بني �صخرتني عندما اهتزت احداهما ف�صقطت على الأخرى وانح�صر الثعبان فيما بينهما ل 
ي�صتطيع اخلروج ومل ير�س احد باأن ينقذه حتى مر يف املكان رجل عجوز وجاء لي�صرتيح على ال�صخره فناداه 
الثعبان لينقذه فنظر اليه العجوز وعرف ما هو فيه فاأف�صح له مكانا واخرجه.. وقف الثعبان الكبري ال�صخم 
امام العجوز و�صاأله امل تخف منى فقال العجوز ومل اخاف ما دام اهلل اقوى منك؟ فقال الثعبان نعم.. ولكن 
انا لن اوؤذيك بل �صاأقدم لك عر�صا: لك ان تتمنى امنية فاأحققها لك. فقال العجوز: ا�صكرك مل انقذك لتقدم 

يل مكافاأة بل انقذتك لوجه اهلل. 
ت�صاء  ملن  امنحها  او  رقبتك  فالب�صها يف  رقبتي  التي على  ثانية وخذ هذه احللقة  ا�صكرك مرة  الثعبان  فقال 

فتحميه وحتقق له ما يريد و�صيعي�س حياة هانئة.. ف�صكره العجوز واخذ احللقة وان�صرف.
 وملا ذهب لبيته حكى لبنه �صلطان ما حدث ومنحه احللقة وقال �صبعت من الدنيا اما انت فاأمامك الكثري 
لتفعله فيها ف�صكره ابنه البار واخذ احللقة وو�صعها يف رقبته وخرج حلراثة ار�صه فاأح�س باأن يده تعمل كاأنها 
يد 100 رجل ويف وقت ق�صري كان قد انتهى من عمله، اراد ان يحمل غلته لبيته فلم يحتج مل�صاعدة احد وكاأنه 

مارد ي�صتطيع ان يحمل جبال .. فاأخفى مافيه من قوة حتى ل يطمع فيها احد .
القرية ف�صادا  فاأخذ يعيث يف  الأ���ص��رار  الرجال  القرية رج��ل جبار عنيد ميلك جي�صا من  اإىل  ن��زل  ج��اء وق��ت 
وياأخذ ما فيها ملكا له ومل ي�صتطع احد ان يت�صدى له لقوته وجربوته وهنا جل�س �صلطان ليال يحدث نف�صه 
ب�صوت عال هل ي�صتطيع هذا الطوق ان ي�صاعدين فخرج له يف احلال الثعبان وقد مالأ ن�صف الغرفه وقال وهل 
حت�صبني �صاأترك هذه الوليمة تفوتني، ذلك الرجل اجلبار يل ولأعواين جي�صه حالل علينا و�صحك �صحكة 
مدوية اختفى بعدها وخرج �صلطان ملواجهة الرجل اجلبار يف الوقت الذي هاجم الثعبان واعوانه رجاله فاأخذوا 
العابا �صغرية يف يد اطفال م�صاغبني فق�صوا عليهم متاما عندما كان جبارهم يغم�س  وكاأنهم  يعت�صروهم 
عينيه اي�صا يف رحلة ابدية بعدما ق�صى عليه �صلطان وخرج من مكانه ليعيد لأهل قريته ممتلكاتهم و�صط 

تهليلهم به زعيما و�صلطانا عليهم فجل�س يحكم بينهم بعدل اهلل و�صريعة ا�صالمه .

اأع���ل���ن ال��دك��ت��ور ���ص��ريغ��ي اأوب��ل��وج��ك��ا، خبري 
م�صدرا  لي�صت  القهوة  اأن  الرو�صي،  التغذية 
ذلك  ويثبت  ال��ك��ث��ريون،  يعتقد  كما  للطاقة 

مبثال مقنع.
وي�صري اخلبري يف حديث لراديو "�صبوتنيك"، 
ما  ال��ق��ه��وة،  ب�صرب  يتمتعون  ال��ن��ا���س  اأن  اإىل 
اأن���ه���ا مت��ن��ح الطاقة  خ��ل��ق اع���ت���ق���ادا خ��اط��ئ��ا 
لل�صخ�س املتعب. ولكن الكافيني ل يعطي اأي 
�صيء جديد للج�صم، �صوى اأنه ين�صط ما كان 

موجودا بالفعل.
م�صدر  ال��ق��ه��وة  اأن  ال��ن��ا���س  "يعتقد  وي��ق��ول، 

ال�صخ�س وخ��ارت قواه،  اإذا تعب  اأي  للطاقة. 
الطاقة  على  للح�صول  ال��ق��ه��وة  ���ص��رب  عليه 
الالزمة. ولكن يف الواقع هذا لي�س �صحيحا. 
لأن الكافيني يحفز فقط احرتاق احتياطيات 
الطاقة الداخلية. اأي اأنه ي�صرع عمل اخلاليا، 
ال��ط��اق��ة م��ن الح��ت��ي��اط��ي��ات املتاحة.  لإن��ت��اج 
الغذائي،  التمثيل  عملية  يحفز  وكيميائيا، 

ولي�س م�صدرا للطاقة".
تعمل  كيف  يفهمون  ل  "الكثريون  وي�صيف، 
القهوة لذلك ي�صتخدمونها ب�صورة خاطئة. 
فعندما ي�صعر ال�صخ�س باإرهاق �صديد، وعمليا 

مل تبق لديه م�صادر داخلية للطاقة، ي�صتمر 
اأن��ه يف هذه  بيد  بالكافيني.  نف�صه  يف حتفيز 
احل��ال��ة، ق��د يكون ت��اأث��ريه عك�س ذل��ك، حيث 
بدًل من الطاقة، ي�صاب بالتهيج وفقدان حاد 
يف الرتكيز. وهذا ما يحدث عادة مع �صائقي 
�صيح�صلون  اأنهم  يعتقدون  حيث   ، ال�صيارات 
على الطاقة مب�صاعدة الكافيني، و لكن بعد 

�صرب القهوة ينامون على الفور تقريبا".
بالتعب  ي�صعر  ال�صخ�س  ك��ان  اإذا  وي�صيف، 
القهوة  �صرب  ولي�س  النوم  فعليه  والإره���اق، 

بكميات كبرية.

هل �لقهوة م�صدر للطاقة؟
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