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طقطقة �ملفا�شل قد تك�ن م�ؤ�شر� على �أمر خطري
ي���ع���زو �ل��ك��ث��ر مم���ن ي���و�ج���ه���ون ط��ق��ط��ق��ة يف م��ف��ا���ص��ل��ه��م �لأم�����ر �إىل 
�ل�صيخوخة و�لتقدم يف �لعمر، لكن �لأمر رمبا يكون عالمة على �صيء 

�أكرث خطورة.
�أن �لأمر يعتمد على م�صتوى  "�ل�صن" �لربيطانية،  وذكرت �صحيفة 

ن�صاطك وحتى �لطق�س، ويف �ملجمل ل د�عي للقلق.
لكن يف بع�س �حلالت، تكون طقطقة �ملفا�صل موؤ�صر� على �أمر خطر. 
�إن هذ� �لأمر قد يكون من  وتقول هيئة �ل�صحة �لعامة يف بريطانيا 

�أعر��س ه�صا�صة �لعظام.
ومن �لأعر��س �لتي يجب �لنتباه لها طقطقة �ملفا�صل يف �لركبة، �إذ 
�إن �مل�صابني بالف�صال �لعظمي يتاأثرون يف كلتا �لركبتني، يف حني �أن 

�لبع�س قد يعانون من هذه �حلالة يف ركبة و�حدة فقط.
�أو  �مل�صي، خا�صة يف حالة �صعودهم  �أثناء  �أملا  ه��وؤلء  و�صيو�جه غالبية 
�ل�صخ�س  ركبتي  ت��اأرج��ح  �إىل  �لأم���ر  ي�صل  وق��د  �ل���درج،  ع��ن  هبوطهم 
من  يعانون  �لذين  �أم��ا  م�صتقيم.  ب�صكل  �لوقوف  على  �لقدرة  عدم  �أو 
�ل��ورك، ف�صتكون لديهم م�صكلة يف حتريك مفا�صل  ه�صا�صة عظام يف 
�أو �ل�صعود �إىل �ل�صيارة و�خلروج  �لورك مثل �صعوبة �رتد�ء �لأحذية 

منها، وعادة ما يعاين هوؤلء �أي�صا من �أمل من �لفخذ وخارج �لورك.

در��شة ��شتمرت 40 عاما تك�شف �شر� يف جر�حة �إنقا�ص �ل�زن
لتخفي�س  جر�حة  �إج���ر�ء  �أن  �إىل  عاما،   40 ��صتمرت  در����ص��ة  خل�صت 
�لوزن لدى �أولئك �لذين يعانون من �ل�صمنة �ل�صديدة ي�صاهم يف �إطالة 
�أعدها باحثون يف جامعة ولية يوتا  �أعمارهم. وقالت �لدر��صة، �لتي 
�لأمركية، �إنها تابعت حالت مر�صى يعانون �ل�صمنة �ملزمنة ملدة 40 

عاما، بعد �إجر�ئهم جر�حة �إنقا�س �لوزن.
من  ه���وؤلء  ب��ني  �لوفيات  معدل  يف  كبر�  �نخفا�صا  �لباحثون  ووج��د 
مبر�صى  مقارنتهم  عند  وذلك  و�ل�صرطان،  و�ل�صكري  �لقلب  �أمر��س 

يعانون من �ل�صمنة �ل�صديدة ومل يخ�صعو� جر�حة �إز�لة �لوزن.
�ل�صمنة  "�إن  ريت�صاردز:  ناثان  �لربوفي�صور  �لدر��صة،  موؤلف  ويقول 
بالدنا  يف  �ل�صمنة  معدل  ن��رى  فنحن  مهم،  مو�صوع  �ل��ز�ئ��د  و�ل���وزن 

ووليتنا، وهو يكت�صب �أهمية متز�يدة".
وي�صيف �أن "�ل�صعي �لذي يبدو بعيد �ملنال حول كيف ميكننا �لتحكم 

يف وزننا؟، �صوؤ�ل نبحث عنه منذ وقت طويل".
وي��ج��ي��ب ب���اأن���ه مي��ك��ن �إن��ق��ا���س �ل�����وزن ع���ن ط��ري��ق �حل��م��ي��ة �لغذ�ئية 
�إنقا�س  وجر�حة  �جلر�حة.  طريق  عن  و�أي�صا  �لريا�صية،  و�لتمارين 
ويف  �خلم�صينيات،  منذ  وحت��دي��د�  طويلة  عقود  منذ  م��وج��ودة  �ل���وزن 
�لوليات  �لنوع يف  �ألف عملية من هذ�   198 �أجريت نحو   2020 عام 

�ملتحدة. و�صعت �لدر��صة �إىل فح�س فعالية و�أمن هذه �لعمليات.

حلمه ي�ؤكل كطبق فاخر.. ميالد »�أم قرفة« مهدد باالنقر��ص
�أعلنت حديقة حيو�ن بر�غ ميالد �آكل منل حر�صفي �صيني يعرف با�صم 

بالنقر��س. مهدد  حيو�ن  قرفة" وهو  "�أم 
وقال متحدث با�صم حديقة �حليو�ن، �إن �حليو�ن �لثديي �ل�صغر يف 
�لنادر  �آ�صيوي  �ل�صرق  �حليو�ن  وي��زن  بيوم.  مولده  بعد  جيدة  �صحة 
135 جر�ما وي�صبه خمروط �ل�صنوبر. وبح�صب مرو�صالف بوبيك 
مدير �حلديقة فهذ� �أول مولود من نوعه يف حديقة حيو�ن �أوروبية. 

وتعد �لأيام �لأوىل للحيو�ن حديث �لولدة حرجة.
وذكرت �حلديقة �أن حتديد جن�س �حليو�ن ما ز�ل مبكر� للغاية.

ي�صار �إىل �أن �آكل �لنمل �حلر�صفي "�أم قرفة" مهدد بالنقر��س ب�صبب 
�آ�صيا، ويتم ��صتخد�م حر��صيفه كدو�ء  �أن حلمه يوؤكل كطبق فاخر يف 

�صيني تقليدي.
"�لباجنولني �ل�صيني"، وهو حيو�ن ثديي مغطى بدرع،  يعرف با�صم 
وثيًقا  �رتباًطا  يرتبط  �أن��ه  من  �لرغم  على  �ل�صلوك،  يف  للنمل  و�آك��ل 

بالدببة و�لقطط.
و�أج���ز�ء من  �ل�صني،  �لع�صبية يف جنوب  و�لأر����ص��ي  �لغابات  يعي�س يف 
غر  �ل�صيد  ترك  ونيبال.  وبنغالدي�س  �لهند  ويف  �آ�صيا،  �صرق  جنوب 
�لرغم  �صديد. وعلى  �ل�صيني يف خطر  �لباجنولني  و�لتجارة  �مل�صروع 
من �حلماية يف بع�س �أجز�ء �آ�صيا، مبا يف ذلك �ل�صني وفيتنام، يعترب 
على  �لتقليدي،  �لطب  يف  وي�صتخدم  �صهًيا،  طعاًما  �لباجنولني  حلم 

�لرغم من عدم وجود دليل على �أنه يعالج �أي �صيء.
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»�لربابة «تكت�شح �شاحة 
�لغناء �ل�ش�د�ين

�صهدت �ل�صاحة �لفنية يف �ل�صود�ن ت�صاعد� كبر� يف �صعبية �لفنانني �ل�صباب 
�لذين ي�صتخدمون �آلة "�لربابة" ويوؤدون �أغاين تر�ثية يغلب عليها طابع 

�حلما�س.
�لغناء  نوع من  وهو  "�لربابة" -  �كت�صب غناء  �ملا�صيني،  �لعامني  وخ��الل 
�ل�صعبي �لذي ت�صتخدم فيه �آلة �لربابة �أو �لطمبور �لتقليدية- زخما كبر� 
يف �أو�صاط �ل�صباب؛ و�جتذب �صريحة تقدر باأكرث من 40 يف �ملئة من �لذين 

كانو� مييلون �أكرث للغناء �حلديث ومو�صيقى �لر�ب وغرها.
ووفقا لل�صايف مهدي �أ�صتاذ �ملو�صيقى يف �جلامعات �ل�صود�نية، فاإن �لأو�صاع 
به  تتميز  �لذي  �ل�صريع  و�لإيقاع  �ل�صود�ين  �ملجتمع  يعي�صها  �لتي  �حلالية 

�أغاين �لربابة هي �أبرز �لأ�صباب �لتي �أدت �إىل هذ� �لزخم �لكبر.
ويقول مهدي ملوقع �صكاي نيوز عربية �إن �لإقبال على �أغاين �لربابة تز�من 
مع متغر�ت �جتماعية كبرة خلقها �لو�قع �ل�صيا�صي و�لقت�صادي �حلايل 
�ل�صود�ين وعدم قدرته  �لفن  و�قع  �ل�صود�ن، و�صط جدل حمتدم حول  يف 

على �لتجديد و�ملناف�صة �لعاملية.
"�لطار" و�لطبول  ج��ان��ب  �إىل  �صكل  �ل��رب��اب��ة  غ��ن��اء  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
خالل  تاأثر  �أن��ه  �إل  �ل�صنني،  مئات  قبل  �ل�صود�ين  �لغن  بد�يات  و�لدفوف 
�حلديثة،  �ملو�صيقى  م��ن  ع��دي��دة  �أمن���اط  بظهور  �ملا�صية  �لأرب��ع��ة  �لعقود 
�أن يعود ويحقق طفرته �حلالية  وتر�جع حجم جمهوره ب�صكل لفت قبل 

�لتي فاجاأت �لكثر من �لنقاد و�ملخت�صني.

هالك ه�غان ينفي 
�شائعات �ل�شلل �لن�شفي

����ص��ت��ط��اع��ت ك����ام����ر�ت �مل�������ص���وري���ن من 
�لتقاط �مل�صارع �لأمريكي �ل�صهر هالك 
ما يدح�س  �بنه،  برفقة  يتجول  هوغان 
بالأيام  ط��ال��ت��ه  �ل��ت��ي  �لدع������اء�ت  جميع 
بعد  �ل��ف��ر����س  �أ���ص��ر  ب��ات  بكونه  �ملا�صية 

�إ�صابته ب�صلل ن�صفي. 
 "WWE" م�صارع  �ل�صور  و�أظ��ه��رت 
�لبالغ 69 عاماً م�صتخدماً �لع�صا �أثناء 
جر�حية  لعملية  خ�صوعه  بعد  جتو�له، 

يف منطقة �لظهر. 
فيها  ي��ظ��ه��ر  �ل���ت���ي  �لأوىل  �مل�����رة  وه�����ذه 
�أن �دعى زميله  �أم��ام �لعلن، بعد  هوغان 
يف �مل�صارعة "كورت �أنغل" باأن هوغان مل 
بج�صده من منطقة �خل�صر  ي�صعر  يعد 
�لأ���ص��ف��ل، بح�صب م��ا ذك���ره موقع  ح��ت��ى 

�صيك�س" �لإلكرتوين. "بايج 
 ويعترب هوغان من �أحد �أكرث �ملُ�صارعني 
للم�صارعة  �ل��ع��امل��ي  �لحت����اد  يف  �صعبيًة 
وفاز  �مل��ا���ص��ي،  �ل��ق��رن  ثمانينيات  خ��الل 
مرة،   12 للم�صارعة  �ل��ع��امل  ببطولة 
وُي��ع��ت��رب م���ن �ل��ن��ا���ص��ط��ني �ل���ب���ارزي���ن يف 

جمال حقوق �حليو�ن.

ي�ميا  �جلري  من  دقيقة   30
وتاأثريها على ج�شمك �ص 23

مهرجان �الأق�شر 
لل�شينما �الإفريقية 

يطلق دورته 
�لثانية ع�شرة 

لل�صينما  �لأق�صر  �أطلق مهرجان 
ع�صرة  �لثانية  دورت��ه  �لإفريقية 
و�صناع  م��ن جن��وم  ع��دد  بح�صور 
ونقاد �لفن �ل�صابع و�صط مظاهر 
�حتفالية �متدت عرب �صطح نهر 
�لأق�صر  معبد  �إىل  و�صول  �لنيل 

�لأثري.
�لف���ت���ت���اح تكرمي  ح���ف���ل  و����ص���ه���د 
�ملمثلني �مل�صريني حممد رم�صان 
وهالة �صدقي و�ملخرج �ل�صنغايل 
بيدرو  و�ملنتج  و�د  �صور�  من�صور 
بيمنتا من موز�مبيق و�ملو�صيقار 
�مل�صري ه�صام نزيه كما كرم ��صم 
�مل��م��ث��ل �مل�����ص��ري �ل���ر�ح���ل �صالح 
�لتون�صي  �مل��م��ث��ل  و����ص��م  من�صور 
�لر�حل ه�صام ر�صتم و��صم �ملمثلة 
�صافية  �ل����ر�ح����ل����ة  �جل����ز�ئ����ري����ة 

بوذر�ع.
حتى  �مل�صتمر  �مل��ه��رج��ان  يعر�س 
حتت  �صباط  فرب�ير  من  �لتا�صع 
�لزمان"  خ��ل��ود  "�ل�صينما  �صعار 
من  دول���ة   30 م��ن  فيلما   55

بينها �ل�صنغال )�صيف �صرف(.
�لطويلة  �لأفالم  وت�صم م�صابقة 
12 فيلما من بينها �أربعة �أفالم 
)�لقطرة(  �لوثائقي  هي  عربية 
ما  )�حلياة  و�لرو�ئي  تون�س  من 
و�لوثائقي  �جل���ز�ئ���ر  م���ن  ب��ع��د( 
����ع����ر( م�����ن �مل����غ����رب  )ب�����ي�����ت �ل���������صَ
�لوطن(  ع��ن  )بعيد�  و�لوثائقي 

من م�صر.
ينظم  �لأف���الم  ع��رو���س  وبجانب 
�مل�����ه�����رج�����ان ن���������دوة ل���الح���ت���ف���اء 
ب��ال�����ص��ي��ن��م��ا �ل�����ص��ن��غ��ال��ي��ة وم����رور 
�ملخرج  م��ي��الد  ع��ل��ى  ع���ام   100
عثمان  و�مل��ن��ت��ج  و�ل�����ص��ي��ن��اري�����ص��ت 

�صيمبني "2007-1923".
)�آليات  بعنو�ن  ن���دوة  ينظم  كما 
�حلفاظ على �لرت�ث �ل�صينمائي( 
�صباط  ف���رب�ي���ر  م���ن  �ل�����ص��اب��ع  يف 
�لتايل  �ل���ي���وم  �أخ�����رى يف  ون�����دوة 
لل�صينما(  م��ك��ان  )م�صر  ب��ع��ن��و�ن 
م��ف��ت��وح مع  ح�����و�ر  �إىل  �إ����ص���اف���ة 
مبنا�صبة  �صي�صه  �صليمان  �ملخرج 
�ل�صينما يف  50 عاما على  م��رور 

مايل.

�لر�شم وزيارة �ملعار�ص ي�شاعد�ن يف تخطي ن�بات �لقلق
�أن يكون  �أن �لعالج بالفن ميكن  �إىل  �أي�صاً  و�أ�صار ديولني 
�أي�����ص��اً لتحقيق  م��ف��ي��د�ً لي�س ف��ق��ط ل��ن��وب��ة �ل��ق��ل��ق، ول��ك��ن 
ت�صاعد  �مل��ث��ال،  �صبيل  �مل���دى. على  �أخ���رى طويلة  �أه���د�ف 
جتاربهم  حتليل  على  �لبالغني  �ملنتظمة  �لر�صم  درو����س 
على م�صتوى �لالوعي، وكذلك حت�صني �لذ�كرة وتطوير 

�خليال، مما يزيد من فعالية �كت�صاب مهار�ت جديدة.

 طرق للوقاية من �لإ�صابة بالقلق و�لكتئاب.. فلتجربها
حيث  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  جميع  يف  �صائع  مر�س  �لكتئاب  �إن 
 3.8% �أن  �إىل  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  تقدير�ت  ت�صر 
280 م��ل��ي��ون �صخ�س يف  �أي م��ا ي��ق��رب م��ن  �ل��ب�����ص��ر،  م��ن 
�ل���ع���امل ي��ع��ان��ون م���ن �لك���ت���ئ���اب. ي��خ��ت��ل��ف �لك���ت���ئ���اب عن 
�لتقلبات �ملز�جية �ملعتادة وردود �لفعل �لعاطفية ق�صرة 
�أن  �ليومية. وميكن  للتحديات يف �حلياة  ��صتجابة  �ملدى 
عند  خا�صة  خطرة،  �صحية  حالة  �إىل  �لكتئاب  يتحول 

تكر�ره وب�صدة معتدلة �أو حادة.
تود�ي"  "�صايكولوجي  م����وق����ع  ن�������ص���ره  مل�����ا  ووف������ًق������ا 
حو�يل  �أن  �خلرب�ء  يقدر   ،Psychology Today
و�ح��دة من كل ث��الث ن�صاء وو�ح��د من كل خم�صة رجال 
نوبة  من  يعانون  �ملثال،  �صبيل  على  �ملتحدة،  �لوليات  يف 

�كتئاب �صديد بحلول �صن 65 عاًما.
متت كتابة �لعديد من �لأور�ق �لبحثية حول كيفية عالج 
�لوقاية  �صبل  تناول  منها  �لقليل  ولكن  و�لكتئاب  �لقلق 
منهما. يو�صي �خلرب�ء بت�صع خطو�ت ملنع �لقلق و�لكتئاب 
من �حلدوث يف �ملقام �لأول �أو ملنع تكر�ر �لإ�صابة �إذ� كان 
�ل�صخ�س قد �صبق �أن عانى من �لقلق و�لكتئاب يف �ملا�صي، 

كما يلي:
�لتحذير عالمات   1-

ينبغي �أن يكون �ملرء على در�ية مب�صاعره �جل�صدية، و�لتي 
ي�صف  و�لكتئاب.  للقلق  مبكرة  عالمات  تكون  �أن  ميكن 
�لبع�س �صعورهم بالتوتر مثل زنربك ملفوف يف �لبطن، 
وغالًبا ما يكون م�صحوًبا بانزعاج عاطفي عميق. وي�صف 
ا  �أي�صً م�صحوًبا  ج��وف��اء،  ببطن  ���ص��ع��وًر�  �لآخ����ر  �لبع�س 
بانزعاج عاطفي عميق. ونظًر� لأن كل �صخ�س فريد من 
نوعه، �صيكون لدى �لأ�صخا�س �ملختلفني عالمات حتذير 
�أن يكونو� على در�ية بها. بالن�صبة لبع�س  خمتلفة يجب 
لل�صهية، لذ� يجب  فاإن هناك عالمة حتذير  �لأ�صخا�س، 
ا �إذ� كان �ل�صخ�س ياأكل �أكرث �أو �أقل من �ملعتاد.  �حلذر �أي�صً
عادي  ب�صكل غر  �لتعب  �لآخ��رون من  �لأ�صخا�س  يعاين 
�أو  �لرتكيز  �أو �صعوبة يف  �لنوم  يعانون من م�صاكل يف  �أو 
�لعالمات،  �مل��رء ه��ذه  �إذ� و�ج��ه  �أك��رث �صرعة يف �لنفعال. 
�لقلق  ك��ان  و�إذ�  �لأم���ور.  ت�صوء  ينتظر حتى  �أن  فال يجب 
و�لكتئاب على و�صك �لبدء، فعليه �لتفكر ب�صاأن ما طر�أ 
ما  �أو  ب�صببه  �صعيد  كان غر  �إذ�  وما  موؤخًر� على حياته، 

�لذي يجب تغيره.
�صاغية �أذن   2-

�لتي  و�لك��ت��ئ��اب  �لقلق  ع��الم��ات  �لنا�س  بع�س  ي��درك  ل��ن 
�أو  �لأ���ص��رة  �أف���ر�د  يالحظها  �أن  ميكن  لكن  عليهم،  تظهر 
د�خل  بعمق  �ل�صخ�س  ينظر  �أن  يجب  ل���ذ�،  �لأ���ص��دق��اء. 
نف�صه و�كت�صاف ما يحدث من خالل �إعطاء �آذ�ن �صاغية 

ملالحظات �ملحيطني و�ملقربني منه.
�ل�صخ�صية �ل�صور  تاأمل   3-

ويتاأملها  �حل���دي���ث���ة،  ����ص���وره  �إىل  �مل�����رء  ي��ن��ظ��ر  ع��ن��دم��ا 
ا.. هل يبدو حزيًنا و/�أو قلًقا ب�صكل غر عادي؟  متفح�صً
�إذ� كان �لأمر كذلك، ينبغي �أن يفكر يف ما ميكن �أن �لقيام 

به لتغير �حلال.

�مل�صاعر عن  �لتنفي�س   4-
�إذ� كان �ل�صخ�س يعاين من �صغوط يف حياته، �أو �إذ� كان 
ب�صرورة  �خل���رب�ء  ين�صح  ح��زي��ًن��ا،  �أو  حمبًطا  �أو  غا�صًبا 
�لتنفي�س عن م�صاعره و�أحا�صي�صه من خالل �لتحدث مع 

�صديق �أو �أحد �أفر�د �لأ�صرة �أو معالج.
ا �لتعبر عن �مل�صاعر باأمان من خالل �لكتابة  ميكن �أي�صً
�أو �لر�صم �أو �لرق�س �أو �لغناء �أو �لعزف على �آلة مو�صيقية 
�ل�صخ�س  يقم  مل  �إذ�  �آخ��ر.  ن�صاط  �أو  ريا�صة  ممار�صة  �أو 
��صتخد�م  �إىل  ف�صي�صطر  �مل�صاعر،  ه��ذه  ع��ن  بالتنفي�س 
قدر هائل من �لطاقة لتعبئة تلك �مل�صاعر، مما ميكن �أن 

يجعله منهًكا ومن ثم قد يفتح �لباب للقلق و�لكتئاب.
�ملفرغة �حللقات  جتنب   5-

�صعوبة  ز�دت  و�حل��زن،  بالبوؤ�س  �ل�صعور  مدة  طالت  كلما 
�خلروج من �حلفرة. ميكن �أن ي�صاب �أي �صخ�س بالتوتر 
�صخ�س  مييز  م��ا  لكن  حياته.  م��ن  م��ا  مرحلة  يف  و�لقلق 
عن �لآخر هو كيفية تفاعله مع �لتوتر. ي�صبح �لكثرون 
ي�صبب  مم��ا  حياتهم،  على  �ل�صيطرة  ويفقدون  عاجزين 
�لقلق �أو �لكتئاب. لذ�، فاإن �ملهم هو كيفية �إدر�ك �لأمور، 
وبالتايل ميكن �لنظر فيما ميكن �أن يفعله �ملرء لكي يكون 
�إيجابًيا و�صط كل �ل�صلبية و�لتوتر. ميكن تعلم �لرق�س �أو 
�ل�صباحة  �أو ممار�صة  �آلة مو�صيقية  على  �لعزف  �أو  �لغناء 
�حلالية  �للحظة  على  �لرتكيز  �أن  �أخ��رى.  ريا�صة  �أي  �أو 
وت��ق��دي��ر �لأ���ص��ي��اء �ل�����ص��غ��رة يف �حل��ي��اة مي��ك��ن �أن يجلب 
�ل�����ص��ع��ادة. و�أظ��ه��رت در����ص��ة �أج��ر�ه��ا ت��ي��ان روي ز�ن���غ من 
جامعة ماكغيل بكند�، ون�صرت يف دورية علم �لأع�صاب، �أن 
تذكر �حلقائق �ل�صلبية مر�ًر� وتكر�ًر� ميكن �أن يوؤدي �إىل 
�أن  ميكن  �لإيجابية  �حلقائق  تذكر  �أن  حني  يف  �لكتئاب، 

ي�صاعد يف تخفيف �لكتئاب.

يعانون  �لذين  ت�صخي�س معظم  يتم  ل 
يف  م�صتوياته  لأن  �ملغني�صيوم،  نق�س 
�لدم ل تعك�س بدقة مقد�ره �ملخزن يف 
�خلاليا. ول ت�صبح عالمات �نخفا�س 
نق�صه  ب��ع��د  �إل  و����ص��ح��ة  م�����ص��ت��وي��ات��ه 

بالفعل.
 300 م��ن  �أك���رث  �ملغني�صيوم  وي�����ص��اع��د 
�إنزمي على تنفيذ �لعمليات �لكيميائية 
د�خ�������ل �جل�������ص���م، مب����ا يف ذل�����ك �إن����ت����اج 
و�صحة  �لعظام  قوة  ودعم  �لربوتينات، 
�ل�صكر  و�صبط  و�لأع�����ص��اب،  �لع�صالت 
كهربائي  ك��م��و���ص��ل  يعمل  ك��م��ا  ب���ال���دم، 

ل�صربات �لقلب.
�إك�صربي�س"،  "مديكال  م��وق��ع  ووف����ق 
�أن�����ه ح��ت��ى يف  ت�����ص��ر �ل���ت���ق���دي���ر�ت �إىل 

�ل��ب��ل��د�ن �مل��ت��ق��دم��ة ي��ع��اين م��ا ب��ني 10 
و%30 من �ل�صكان من نق�س طفيف 

يف �ملغني�صيوم.
وت�صمل �أعر��س نق�صه �ل�صعف وفقد�ن 
و�إذ�  و�لقيء،  و�لغثيان  و�لتعب  �ل�صهية 
خماطر  ب��زي��ادة  �لنق�س  يرتبط  ُت���رك 
�لقلب،  ك���اأم���ر�����س  م��زم��ن��ة  �أم����ر������س 
�لنوع  من  و�ل�صكري  �لعظام،  وه�صا�صة 

و�لزهامير. �لن�صفي،  و�ل�صد�ع   ،2
من  �ملغني�صيوم  على  �حل�صول  ويعترب 
�ملكمالت.  م��ن  ك��ث��ر�ً  �أف�صل  �لأط��ع��م��ة 
�لرجال  يح�صل  �أن  يجب  ع��ام،  وب�صكل 
 51-19 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح  �لذين 
على 400-420 ملغم يومياً، و�لن�صاء 

ملغم.  320-310

نق�ص �ملغني�شي�م �شعب 
�لت�شخي�ص.. �شهل �لعالج

النف�سية  للعلوم  احلكومية  مو�سكو  جامعة  يف  النف�س  علم  كلية  عميد  اأك��د 
من   90% يف  ي�ساعد  املعار�س  وزيارة  الر�سم  اأن  ديولني،  دميرتي  والرتبوية، 
اأخبار  ال�سخ�س بعد قراءة  بها  التي ي�سعر  القلق  نوبات  احلاالت على حتييد 

�سلبية اأو التي تنتاب الطالب قبل االمتحانات.
وتدر�س جمموعة من الباحثني بقيادة ديولني، تاأثري العالج بالفن على البالغني 
الذين يعانون من اأنواع خمتلفة من التوتر، مبا يف ذلك القلق والياأ�س من قراءة 

االأخبار ال�سلبية والتوتر الذي يحدث عند الطالب قبل االمتحانات.
مع  التجارب  من  �سل�سلة  "بعد  "تا�س":  لوكالة  ت�سريحات  يف  ديولني  وق��ال 
متطوعني، مبا يف ذلك الطالب، تبنينّ اأنه يف %90 من احلاالت، �ساعد الر�سم 
والتفكري يف االأ�سياء الفنية التي اأن�ساأها اآخرون يف حتييد نوبة القلق، �سواء 

بعد قراءة االأخبار ال�سلبية اأو قبل االمتحانات مبا�سرة".
وتابع ديولني: "كانت ن�سبة %10 املتبقية من االأ�سخا�س يف حالة 

نف�سي  الذي تطلب م�ساركة طبيب  االأمر  اأكرث تعقيًدا،  نف�سية 
واختبار طرق تعايف اأخرى".
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�ش�ؤون حملية

باأكرث من 550 م�ساركا ح�سوريا وم�ساركات افرتا�سية 

�ختتام فعاليات �مل�ؤمتر �الأول الأمر��ص �لقلب عند �لن�شاء 

جامعة �ل�شارقة ت�شت�شيف 25 فنانا �إمار�تـيا يف »�إ�شــر�قات �إمار�تيــة«

�أكادميية �ل�شارقة للفن�ن �الأد�ئية تعلن عن �نطالق برنامج دبل�م ترينيتي من �مل�شت�ى �ل�شاد�ص يف �لرق�ص �حلديث �الحرت�يف 

•• دبي- الفجر

عند  �لقلب  �أم��ر����س  م��وؤمت��ر  م��ن  �لأوىل  �لن�صخة  حققت 
ن�صبة �حل�صور  و�صلت  �إذ  و��صعة  �إقليمية  م�صاركات  �لن�صاء 
550 �خ�صائي وم�صارك يف �حلدث �لذي  فيها و�مل�صاركات 
3-4 فرب�ير  �أقيم يف فندق كونر�د دبي على مدى يومني 
2023. وناق�س �ملوؤمتر �لذي ��صتمر على مدى يومني 11 
جل�صة نقا�صية تناول خاللها عر�س �أحدث و�أهم �مل�صتجد�ت 
ق��ب��ل خرب�ء  �ل��ن�����ص��اء م��ن  ل���دى  �ل��ق��ل��ب  ب��ع��الج��ات  �ملتعلقة 
�إطالقه  عن  �لإع��الن  وبالتايل  �ملجال،  ه��ذ�  وخمت�صني يف 
�حلملة �لتوعوية لهذ� �لعام و�لتي تنظمها �جلمعية حتت 

عنو�ن "قلبك يهمنا" و�لتي �صت�صتمر خالل �لعام. 
�لقلب  جمعية  رئي�س  �ل��ع��ل��ي،  ج��وي��ري��ة  �ل��دك��ت��ورة  وعلقت 
�لإمار�تية و��صت�صاري �أمر��س �لقلب �لغر تد�خلية قائلة: 
و�حدة  وفاة  بحالة  و�جللطات  �لقلبية  �لأمر��س  "تت�صبب 
م��ن �أ���ص��ل ث��الث وف��ي��ات ب��ني �لن�صاء خ��الل �ل��ع��ام �لو�حد. 
%80 من هذه �حلالت  �أن  �إذ  �إح��د�ث فرق  وبا�صتطاعتنا 
�ملبكر و�لتوعية. لذ� تهدف  ميكن جتنبها يف حالة �لك�صف 
وزيادة  �ملعرفة  ن�صر  على  بالعمل  �لإمار�تية  �لقلب  جمعية 
على حد  و�جلمهور  �لقطاع  ه��ذ�  �لعاملني يف  ل��دى  �لوعي 

�صو�ء." 
�لقلب،  ب��اأم��ر����س  �لن�صاء  معرفة  �زد�دت  "كلما  و�أ���ص��اف��ت، 

و��صعا  �إقباًل  �صهدنا  ملحاربتها.  �أكرب  فر�صة  لديهن  �أ�صبح 
�لعديد  و�ن�صمام  �ملنطقة  نوعه يف  �لأول من  لهذ� �حلدث 
�لدور  �أهمية  يعك�س  مما  و�لإقليمية،  �ملحلية  �جلهات  من 
و�ملعرفة بني خمتلف  �لوعي  ن�صر  تلعبه �جلمعية يف  �لذي 
�لعربي.  �لوطن  يف  �جلمهور  وكذلك  �ملتخ�ص�صة  �جلهات 
كما مت خالل �حلدث ت�صليط �ل�صوء على �لعو�مل �لأخرى 
�لقلب عند  باأمر��س  �لإ�صابة  �مل�صاهمة يف  �صاأنها  �لتي من 
�مل�صببات  �أهم  من  �لوعائية  �لقلب  �أمر��س  ُتعُد  �إذ  �لن�صاء، 

للوفاة حول �لعامل." 
جويرية  �لدكتورة  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة  و�صمت  كما 
رئي�س  ون��ائ��ب  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ق��ل��ب  رئ��ي�����س جمعية  �ل��ع��ل��ي، 

�لعلمية  �للجنة  ورئي�س  �صهاب  عبد�هلل  �لدكتور  �جلمعية 
�أمر��س  جلنة  ورئي�صة  �ملحميد  و�ئ���ل  �ل��دك��ت��ور  للجمعية 
�ل��ق��ل��ب �خل��ل��ق��ي��ة و�ل���ور�ث���ي���ة و�أم����ر������س �ل��ق��ل��ب يف �حلمل 
�خلا�س  �حل�صور  جانب  �ىل  �ملن�صوري  غ��دي��رة  �ل��دك��ت��ورة 
للدكتورة �إلياد� �صيفو من �إيطاليا وح�صور عدد من �لأطباء 
و�لدكتورة  �لأ�صنج،  مرفت  �لدكتورة  مثل  �ل�صعودية  من 
هدي �إ�صماعيل، و�لدكتورة ر�صا �لبو�ردي، و�لدكتورة حنان 

بكر.
�صتطلق جمعية �لقلب �لإمار�تية �لعديد من �لفعاليات يف 
�جل�صم  كتلة  وموؤ�صر  �ل��دم  �صغط  لقيا�س  �لتجارية  �ملر�كز 
ون�����ص��ب��ة �ل�����ص��ك��ر و�ل��ك��ول�����ص��رتول ب��ال��دم �ىل ج��ان��ب تقدمي 

و�لتغذية  �ل��ب��دن��ي��ة  �ل��ل��ي��اق��ة  ب�����ص��اأن  و�لإر�����ص����اد�ت  �لن�صائح 
حتر�س  �لتوعوية،  �حلمالت  ه��ذه  خ��الل  وم��ن  لل�صيد�ت. 
�ملختلفة  بالعو�مل  للتعرف  �جلمهور  ح��ث  على  �جلمعية 

�مل�صببة لأمر��س �لقلب عند �لن�صاء. 
جتدر �لإ�صارة �ىل �أن هناك عو�مل �أخرى ت�صكل خطر�ً على 
�صحة �لن�صاء خا�صة ل�صيما �أمر��س �ملناعة �لروماتيزمية، 
و�أمر��س �لقلب يف فرتة �حلمل و�لتي ميكن �لتعرف عليها 
و�صع  يف  ت�صاهم  �أن  �ملمكن  وم��ن  �لإجن��اب��ي��ة  �حل��ي��اة  �أث��ن��اء 
��صرت�تيجيات تقييم �ملخاطر �حلالية للوقاية �لأولية من 
�أمر��س �لقلب �لوعائية ويتم تنظيم هذ� �ملوؤمتر من قبل 

�صركة �أيكوم. 

•• ال�شارقة-الفجر:

تز�منا مع �حتفالت جامعة �ل�صارقة بيوبيلها �لف�صي، نظم �ملر�صم �جلامعي 
�إمار�تية"،  "�إ�صر�قات  �لفني:  �ملعر�س  �جلامعة،  يف  �لطالب  �صوؤون  بعمادة 
و�لذي ي�صت�صيف نخبة من �لفنانني �لت�صكليني �لإمار�تيني لتقدمي روؤيتهم 
�لدكتور  �لأ�صتاذ  �صعادة  بح�صور  �لإمار�تية،  �لهوية  عن  تعرب  �لتي  �لفنية 
حميد جمول �لنعيمي، مدير جامعة �ل�صارقة، و�لأ�صتاذ �لدكتور عيد كنعان، 

عميد �صوؤون �لطالب يف �جلامعة.
�لفنية و�لتي  روؤيتهم  �إمار�تيا حيث قدمو�  25 فنانا  �أعمال  �ملعر�س  و�صم 
متثل �لهوية �لإمار�تية من خالل مد�ر�س و�جتاهات فنية خمتلفة، تنوعت 
وبا�صتخد�م  و�لتعبرية،  و�لتجريدية  و�ل��ت��اأث��ري��ة  �لو�قعية  �مل��در���ص��ة  ب��ني 
خامات فنية خمتلفة ما بني �لألو�ن �لزيتية و�لإكريليك و�ملائية و�لر�صا�س 
�ملعر�س  ثمار  وكانت  وثر�ئها،  �لإمار�تية  �لفنية  دل على غني �حلركة  مما 

فنيا. عمال   25
�فتتح وتفقد �لأعمال �لفنية �صعادة �لأ�صتاذ �لدكتور حميد جمول �لنعيمي، 
عر�صها  �لتي  �لفنية  �لأع��م��ال  م�صتوى  بجودة  �أ�صاد  �ل��ذي  �جلامعة،  مدير 

�لفنانون و�صكرهم على ح�صورهم وم�صاركتهم جلامعة �ل�صارقة �حتفالتها 
باليوبيل �لف�صي، ومتنى لهم �لتوفيق ودعاهم للم�صاركة يف �لأن�صطة �لفنية 

�لتي تقيمها عمادتا �صوؤون �لطالب و�لطالبات على مد�ر �لعام �لأكادميي.
من جانبها عربت �لدكتورة �ملهند�صة �صعاد �ل�صام�صي، وهي �إحدى �لفنانات 
�مل�صاركات يف �ملعر�س، عن �صعادتها و�لفنانني �مل�صاركني بتو�جدهم يف جامعة 
�لفن  �أن  و�أ�صافت  �لف�صي،  بيوبيلها  للجامعة  �لتهنئة  وقدمت  �ل�صارقة، 
و�لفنانات  �لفنانني  وزميالتها  زمالئها  عناية  ولفتت  �صاميه،  ر�صالة  هو 
وبناء �صورة  �ملجتمع  لإف��ادة  ��صتخد�مها  �لر�صالة و�صرورة  �أهمية هذه  �إىل 
ق�صيدة  �لعجمي،  حماد  �لطالب  ق��دم  ث��م  �لإم����ار�ت،  جمتمع  ع��ن  م�صرفة 

للرتحيب بامل�صاركني يف �ملعر�س وتهنئة �جلامعة باليوبيل �لف�صي،
على  �جلامعي  �ملر�صم  ينظمها  �لتي  �لفنية  �لأن�صطة  كاأحد  �ملعر�س  وياأتي 
مد�ر �لعام �لأكادميي ل�صتقطاب �لفنانيني من خمتلف �ملد�ر�س ليعر�صو� 
و�ملو�د  �ملختلفة  �لفنية  ب��الجت��اه��ات  لتعريفهم  للطالب  �لفنية  �أعمالهم 
و�إبر�ز  �أنف�صهم  ع��ن  �لتعبر  على  �ل��ط��الب  وي�صجع  يعزز  مم��ا  �مل�صتخدمة 
مو�هبهم �لفنية من خالل �مل�صاركة يف �ملعار�س و�لأن�صطة �لفنية �ملختلفة 

�لتي تقيمها عمادة �صوؤون �لطالب.

•• ال�شارقة - الفجر

و�لتدريبية  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صة  �لأد�ئية،  للفنون  �ل�صارقة  �أكادميية  �أعلنت 
برنامج  على  �لت�صجيل  ب��اب  فتح  �لأد�ء، عن  فنون  عاملياً يف جم��ال  �ل��ر�ئ��دة 
دب��ل��وم ت��ري��ن��ي��ت��ي م��ن �مل�����ص��ت��وى �ل�����ص��اد���س يف �ل��رق�����س �حل��دي��ث �لح����رت�يف 
�ملعلمني  و�أب��رز  �لتدري�صية  �لهيئة  �أع�صاء  من  جمموعة  وك�صفت  لطالبها. 
يف �لربنامج عن وجهات نظرهم حول �أهمية هذه �لتجربة �ملميزة للطالب 

�أثناء فرتة در��صتهم.  
�مل�صتوى  م��ن  ترينيتي  دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج  رئي�س  جي�صوب،  �أليك�س  وي��ت��ح��دث 

�ل�����ص��اد���س يف �ل��رق�����س �حل��دي��ث �لح����رت�يف يف �أك��ادمي��ي��ة �ل�����ص��ارق��ة للفنون 
�لأد�ئية، عن مدى متيز وتفرد �لأكادميية وخا�صًة يف جمال �لرق�س، �إذ �أنها 
�أكادميية �لرق�س �لحرت�يف �لوحيدة �لتي توفر دبلوم ترينيتي من �مل�صتوى 
�ل�صاد�س يف �لرق�س �حلديث �لحرت�يف خارج �ململكة �ملتحدة. وي�صلط �أليك�س 
�ل�صوء على �لتنوع �لكبر يف �لهيئة �لتدري�صية، �إذ ت�صم مدر�صني من جميع 
�أنحاء �لعامل ليقدمو� جمموعًة من جتارب �لرق�س �لحرت�يف �لعاملية. كما 
يعمل �لعديد من معلمي �لرق�س يف �لأكادميية ر�ق�صني حمرتفني يف دولة 

�لإمار�ت، ما مينح �لطالب نظرًة فريدة على جمال �لرق�س يف �ملنطقة. 
ويقدم �أليك�س جي�صوب ملحًة عامة عن �لربنامج وما مييزه كوجهٍة ��صتثنائية 

للطالب  يقدم  �أع���و�م  لثالثة  �ملمتد  �ل��ربن��ام��ج  �أن  وي��ذك��ر  �ل��رق�����س.  لتعلم 
�لكثر من �ملهار�ت �لعالية و�ملتنوعة، ما يتيح لهم فر�صة �كت�صاب مهار�ت 
يزود  كما  حمرتفني.  ر�ق�صني  لي�صبحو�  �لإت��ق��ان  �إىل  و�لو�صول  �إبد�عية 
قدر�تهم  تنمية  �أج��ل  من  يحتاجونها  �لتي  باملهار�ت  �لر�ق�صني  �لربنامج 
�لبدنية، بالإ�صافة �إىل غر�س قيم �لنز�هة �ملهنية.  ويك�صف �أليك�س عن �أمل 
�لأكادميية باأن يتمكن �لطالب من ��صتك�صاف جمموعة و��صعة من �خليار�ت 
للر�ق�صني  تتوفر  حيث  �ل��ربن��ام��ج،  م��ن  �لتخرج  بعد  �ملهنية  م�صرتهم  يف 

�لكثر من �لفر�س يف جميع �أنحاء �لعامل. 
���ص��رك��ات �لرق�س  ل��ل��ع��م��ل يف  �ل���ط���الب  ب��ع�����س  ت��وج��ه  �إىل  �أل��ي��ك�����س  وي�����ص��ر 

�لحرت�يف، بينما ي�صتك�صف بع�صهم �لآخر فر�صاً مهنية يف ت�صميم �لرق�صات 
�أو يقومون باأعمال جتارية يف جمال �لفعاليات وقطاع �ل�صفر وغرها. ويف 
�ملقابل، يختار بع�س �لطالب مهنة �لتدري�س لتعليم �جليل �لقادم من فناين 
�لأد�ء. ويبني �أليك�س �عتماد �لتدري�س يف �أكادميية �ل�صارقة للفنون �لأد�ئية 
يتم  كما  �ل�صتوديو.  يف  �لدرو�س  من  �لعديد  تقام  حيث  عملّي،  منهِج  على 
للج�صم  �لت�صريحية  �لبنية  �ل�صوء على  ت�صلط  وور���س عمل  عقد مناق�صات 
تو�صيح  �إىل  بالإ�صافة  �لتاريخيني،  �لرق�صات  �لتغذية وم�صممي  و�أ�صاليب 
�لقطاع  على فر�صته يف  و�حل�صول  لنف�صه  �لر�ق�س  وت�صويق  كيفية متثيل 

يف ظل �لع�صر �لرقمي.
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نعلم جميعا اأن اجلري ميكن اأن يكون له فوائد �سحية هائلة، ولكن هل ت�ساءلت يوما ما تاأثري 30 
دقيقة من اجلري على ج�سمك؟.

ال ي�ساعد اجلري فقط يف حت�سني �سحة القلب واالأوعية الدموية، وحرق ال�سعرات احلرارية 
وتعزيز الدورة الدموية، ولكن ميكنه اأي�سا حت�سني �سحتك العقلية.

فتابع  ل�سحتك،  يوميا  دقيقة   30 ملدة  اجلري  يفعله  اأن  ميكن  ما  اكت�ساف  يف  ترغب  كنت  واإذا 
القراءة ملعرفة عدد ال�سعرات احلرارية التي ميكن اأن يحرقها والفوائد ال�سحية املختلفة التي 

تاأتي معها، من تقوية العظام اإىل تعزيز �سحتك العقلية.

حرق ال�سعرات احلرارية
ر�ئعا  �أم���ر�  �لريا�صة  ممار�صة  تعترب 
يجعلك  �أن  للجري  وميكن  ل�صحتنا، 
�لتزمت  �إذ�  وح��ت��ى   ، ب�����ص��دة  ت��ت��ع��رق 
ب���خ���ط���ى ب���ط���ي���ئ���ة، ف�������ص���ت���ظ���ل حت���رق 

�ل�صعر�ت �حلر�رية.
ويعتمد عدد �ل�صعر�ت �حلر�رية �لتي 
حترقها على عدة عو�مل خمتلفة، مبا 
يف ذلك طولك ووزنك، ولكن ميكنك 
�إىل   220 تقريبا من  �صيء  �أي  حرق 
400 �صعرة حر�رية باجلري ملدة 30 

دقيقة فقط.

تقوية العظام
���ص��ي��ع��رف �ل���ع���د�ئ���ون �مل��ن��ت��ظ��م��ون �أن 
�لرك�س �لقوي ميكن �أن يكون قا�صيا 
م��ث��ل ج��ل�����ص��ة تدريبات  ���ص��اق��ي��ك  ع��ل��ى 
�لريا�صية،  �لأل��ع��اب  �صالة  يف  �ل��ق��وة 
ولكن هل هذ� يعني �أن 30 دقيقة من 
�جلري لها فو�ئد يف بناء �لع�صالت؟.

�ملحا�صر  ب��الغ��روف،  ريت�صارد  ي��ق��ول 
�لأع�����ص��اء يف جامعة  يف علم وظ��ائ��ف 
ملدة  �مل�صتمر  �جل��ري  "يوفر  ل��وب��ورو: 
منخف�صا  ح��اف��ز�  يوميا  دقيقة   30

�لع�صلي  �ل��ع�����ص��ب��ي  ل��ل��ج��ه��از  ن�����ص��ب��ي��ا 
م���ق���ارن���ة ب����اأن����و�ع �ل��ن�����ص��اط �لأخ�����رى 
�مل��ق��اوم��ة، ل��ذ� فاإن  �ل��ت��درب على  مثل 
مكا�صب �لقوة تكون �صغرة يف �أح�صن 

�لأحو�ل".
وم��ع ذل��ك - ي��ق��ول ب��الغ��روف - هذ� 
يوؤدي  لن  يومياً  �لرك�س  �أن  يعني  ل 
قد  كنت  �إذ�  خا�صة  مكا�صب،  �أي  �إىل 
بد�أت للتو. وي�صيف �أن �لأفر�د �لذين 

م��ن قبل  �ل��رك�����س  ل��ه��م  ي�صبق  مل 
و�ل��ذي��ن ب����د�أو� يف �جل���ري معظم 
على  �صيح�صلون  �لأ����ص���ب���وع  �أي�����ام 

يف  )�ل�����ص��غ��رة(  �لتح�صينات  بع�س 
�لقوة يف �لأ�صابيع �لقليلة �لأوىل.

واالأوعية  القلب  �سحة  حت�سني 
الدموية

موؤكدة  �أن �جلري طريقة  �صر�  لي�س 
ل��ت��ح�����ص��ني ���ص��ح��ة �ل��ق��ل��ب و�لأوع���ي���ة 
�ل���دم���وي���ة، ل��ك��ن در�����ص���ة م���ن جملة 
�لقلب  لأم��ر����س  �لأمريكية  �لكلية 

ح��ت��ى من  �جل������ري،  �أن  ك�����ص��ف��ت 
�ليوم  يف  دق���ائ���ق   10-5

 6 ب�صرعات بطيئة، مثل 

�نخفا�س  به  يرتبط  �ل�صاعة،  ميل يف 
ملحوظ يف خماطر �لوفاة من جميع 
�أمر��س  ومن  �لأ�صباب 
�ل���ق���ل���ب و�لأوع����ي����ة 

�لدموية �صمنا.
در��صة  و�أظ��ه��رت 
م���������ن جم���ل���ة 

Hypertension �أن 30 دقيقة 
�ليوم  خ��الل  �ملعتدلة  �ل��ت��م��اري��ن  م��ن 
�صغط  خ��ف�����س  يف  ت�����ص��اع��د  �أن  مي��ك��ن 
يعانون  �لذين  �ل�صن  كبار  ل��دى  �ل��دم 

من زيادة �لوزن.

�سحة نف�سية اأف�سل
ه��ن��اك �ل��ك��ث��ر م���ن �ل���در�����ص���ات �لتي 
�جلري  ري��ا���ص��ة  مم��ار���ص��ة  �أن  ُت��ظ��ه��ر 
ل�صحتك  �مل��ع��ج��ز�ت  تفعل  �أن  مي��ك��ن 

�لعقلية،
�ملجلة  م����ن  در������ص����ة  �أح�������دث  ول���ك���ن   
و�ل�صحة  �لبيئية  للبحوث  �ل��دول��ي��ة 
�ل��ع��ام��ة ُت��ظ��ه��ر �أن���ه ح��ت��ى �جلري 
مل���دة 10 دق��ائ��ق مي��ك��ن �أن 
حت�صني  �إىل  ي����������وؤدي 

�حلالة �ملز�جية.
وت��������������ق��������������ول ك�����ل�����ر 
وهي  ���ص��ت��ي��ف��ن�����ص��ون، 
حم�����ا������ص�����رة ك�����ب�����رة يف 
للن�صاط  �ل�صلوكية  �جلو�نب 
جامعة  يف  �ل�����ص��ح��ة  و  �ل���ب���دين 

لوبورو: 
�جل���ري  ت���دخ���الت  �أدت  م���ا  "غالبا 

نتائج  يف  حت�����ص��ي��ن��ات  �إىل  �مل��ن��ت��ظ��م��ة 
�لبالغني  ل�����دى  �ل��ع��ق��ل��ي��ة  �ل�����ص��ح��ة 
�لأ�����ص����ح����اء و�مل�������ص���اب���ني ب����اأم����ر������س 

عقلية".

اإنقا�س الوزن
ي��ع��اين �ل��ك��ث��ر م��ن �ل��ن��ا���س م��ن �أجل 

�حلفاظ على وزنهم،
نظام غذ�ئي  �تباع  �إىل جانب  ولكن،   
�لتمارين  ت���ك���ون  �أن  مي��ك��ن  ���ص��ح��ي، 

�لهو�ئية �ملعتدلة،
 مثل �جلري،

 و���ص��ي��ل��ة ف��ع��ال��ة ح��ق��ا ل��ل��ح��ف��اظ على 
�ل���وزن وفقد�نه )�إذ� ك��ان ه��ذ� ه��و ما 

تريد �لقيام به(.
جامعة  �أج���رت���ه���ا  در������ص����ة  و�أظ����ه����رت 
كوبنهاغن �أن 30 دقيقة من �لتدريب 
من  نف�صه  �ل��ق��در  عنها  ن��ت��ج  �ل��ي��وم��ي 
فقد�ن كتلة �جل�صم مثل �لتدريب ملدة 

يوميا.  دقيقة   60
�لذين  �ل���رج���ال  ف��ق��د  �ل���در�����ص���ة،  ويف 
يف  دقيقة   30 مل��دة  �لتمارين  مار�صو� 
�ليوم 3.6 كغم يف ثالثة �أ�صهر، بينما 
�لريا�صة  �أولئك �لذين مار�صو�  خ�صر 

ملدة �صاعة كاملة 2.7 كغم فقط.

نوم اأف�سل
�ملجلة  يف  ُن�������ص���رت  در�������ص�����ة  ك�����ص��ف��ت 
 75 �أن  �لريا�صي  للطب  �لربيطانية 
دقيقة   150 )�أو  �جل��ري  م��ن  دقيقة 

من �مل�صي(
 كل �أ�صبوع تق�صي على �لعو�قب �لتي 
ميكن �أن ت�صببها قلة �لنوم على معدل 

�لوفيات.
ذلك  يف  �ل�صبب  �أن  �لباحثون  ويعتقد 
�ملعتدلة  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  �ل��ت��م��اري��ن  �أن  ه��و 
وهذه  �لعميق.  �لنوم  كمية  من  تزيد 
عملية �أ�صا�صية ت�صاعد �جل�صم و�لعقل 
يو�صح مركز جون  كما  �لتجدد،  على 

هوبكنز للنوم،
 و�ل��ذي من �صاأنه �أن يف�صر جمموعة 

�لفو�ئد �ل�صحية.
ومع ذلك، جتنب �جلري بالقرب من 

موعد نومك، 
لأن �لإن��دورف��ني �ل��ذي يجعلك ت�صعر 
على  ق��درت��ك  ع��ل��ى  ���ص��ي��وؤث��ر  باليقظة 
�ل�صرتخاء يف وقت قريب من موعد 

�لنوم.

له فوائد �سحية هائلة

ج�شمك على  وتاأثريها  ي�ميا  �جلري  من  دقيقة   30
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يباع على نطاق وا�سع حتت اال�سمني التجاريني تايلينول وبانادول

در��شة تك�شف عن "�أثر مقلق" الأكرث �أدوية ت�شكني �الآالم �شي�عا يف �لعامل!

"يبدو  �لنتائج:  �أوهايو عندما ن�صرت  و�أو�صح عامل �لأع�صاب بالدوين و�ي، من جامعة ولية 
�صلبية عندما يفكرون يف  �أقل  ي�صعرون مب�صاعر  �لنا�س  �لأ�صيتامينوفني يجعل  �أن 

�أن�صطة حمفوفة باملخاطر - فهم ل ي�صعرون باخلوف.
عقار  يتناولون  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ل�صكان يف  م��ن   25% م��ن  ي��ق��رب  م��ا  وم��ع   
�ملخاطرة  وزي��ادة  �ملخاطر  �إدر�ك  من  �لتقليل  ف��اإن  �أ�صبوع،  كل  �ل�صيتامينوفني 

ميكن �أن يكون لهما �آثار مهمة على �ملجتمع".
عقار  ت��اأث��ر�ت  �أن  �إىل  ت�صر  �لأب��ح��اث  م��ن  م��ت��ز�ي��دة  جمموعة  �إىل  �لنتائج  وت�صيف 
�لنف�صية �ملختلفة، ما ي�صعف تقبل  �لعمليات  �إىل  �أي�صا  �لأ�صيتامينوفني على تقليل �لأمل متتد 
�لوظائف  �صعف  وحتى من  �لتعاطف،  �نخفا�س  يعانون من  ويجعلهم  �مل�صاعر،  لإي��ذ�ء  �لنا�س 

�ملعرفية.
�إدر�ك  على  لالأ�صخا�س  �لعاطفية  �لقدرة  �أن  �إىل  �لبحث  ي�صر  مماثلة،  وبطريقة 
وعلى  �لأ�صيتامينوفني.  عقار  ياأخذون  عندما  تتاأثر  �أن  ميكن  �ملخاطر  وتقييم 

�لرغم من �أن �لتاأثر�ت قد تكون طفيفة، 
�إل �أنها ت�صتحق �لذكر بالتاأكيد، 

يف  �صيوعا  �لعقاقر  مكونات  �أك��رث  هو  �لأ�صيتامينوفني  عقار  لأن  نظر� 
ن��وع خمتلف من �لأدوي���ة �لتي ل   600 �أك��رث من  �أمريكا، وم��وج��ود يف 

ت�صتلزم و�صفة طبية.
جامعي  طالب   500 من  �أك��رث  ت�صمنت  �لتي  �لتجارب  من  �صل�صلة  ويف 

كم�صاركني،
�لأ�صيتامينوفني  م��ن  و�ح���دة  ج��رع��ة  ت��اأث��ر  كيفية  بقيا�س  وف��ري��ق��ه  و�ي  ق��ام   
مقارنة  �ملخاطرة،  حلظات  يف  �صلوكهم  على  للبالغني(  بها  �ملو�صى  �لق�صوى  )�جل��رع��ة 

بالأدوية �لوهمية �لتي مت �إعطاوؤها ع�صو�ئيا ملجموعة �لتحكم.
يف  ملحوظ  ب�صكل  �نخرطو�  �لأ�صيتامينوفني  عقار  تناولو�  �لذين  �لطالب  �أن  �لنتائج  و�أظهرت 
خو�س خماطر �أكرب يف �أثناء �لتمرين، مقارنة مبجموعة �لدو�ء �لوهمي �لتي كانت �أكرث حذر� 

وحتفظا. 
وب�صكل عام، و��صتناد� �إىل متو�صط �لنتائج عرب �لختبار�ت �ملختلفة، خل�س �لفريق �إىل �أن هناك 
عالقة كبرة بني تناول عقار �لأ�صيتامينوفني و�ختيار �ملزيد من �ملخاطر، حتى لو كان �لتاأثر 

�مللحوظ طفيفا.
�أي�صا  ميكن  �ملخاطرة  �صلوك  على  للعقار  �لو��صحة  �لتاأثر�ت  ب��اأن  يعرتفون  فاإنهم  ذل��ك،  ومع 

تف�صرها من خالل �أنو�ع �أخرى من �لعمليات �لنف�صية، مثل �إ�صعاف �لقلق.
وعلى �لرغم من خطورة �لنتائج،

�أ�صا�صيا من   ل يز�ل عقار �لأ�صيتامينوفني �أحد �أكرث �لأدوية ��صتخد�ما يف �لعامل، ويعترب دو�ء 
قبل منظمة �ل�صحة �لعاملية، 

ويو�صي به مركز �ل�صيطرة على �لأمر��س باعتباره �لدو�ء �لأ�صا�صي �لذي يجب �أن تتناوله على 
�لأرجح لتخفيف �لأعر��س �إذ� كنت تعتقد �أنك قد تكون م�صابا ب� "كوفيد".

وقد �أبلغ علم �لأع�صاب �لجتماعي �ملعريف و�لوجد�ين هذه �لنتائج.

ن االأكرث �سيوعا يف جميع اأنحاء العامل -  ميكن الأحد اأكرث االأدوية ا�ستهالكا يف الواليات املتحدة - وامل�سكنّ
اأن يفعل اأكرث بكثري من جمرد التخل�س من ال�سداع.

ويزيد اأ�سيتامينوفني، املعروف اأي�سا با�سم البارا�سيتامول ويباع على نطاق وا�سع حتت اال�سمني التجاريني 
تايلينول وبانادول، اأي�سا من املخاطرة، وفقا لدرا�سة قا�ست التغريات يف �سلوك النا�س عندما يكونون حتت 

تاأثري االأدوية ال�سائعة التي ال ت�ستلزم و�سفة طبية.
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العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/ذ�  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جوري ل�صت�صار�ت ��صلوب �حلياة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:3724044 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/ بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�إجنيتيك خلدمات �مل�صاريع
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:3897000 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مكاتيب 

لت�صميم �جلر�فيك
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:2679334 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
باأن / �ل�صادة : ليما�س روز للزهور - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد  تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية 

ذ.م.م  رخ�صة رقم: CN 3859393 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال/تعديل من 70000 �ىل 360000

تعديل �ل�صكل �لقانوين من �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م  �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/�ني�س �صاكانتافيد� �صاىل ت�صوفيالكات هو�س من مالك �ىل �صريك

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة بين�س جورج تار�نييل بول�س جورج %34
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة حممد رفيق �ودينور حممد 18 %

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة فينود فينو ناير فينو ناير فا�صو بيالى %28
تعديل ن�صب �ل�صركاء/�ني�س �صاكانتافيد� �صاىل ت�صوفيالكات هو�س من 100% �ىل %20

تعديل �إ�صم جتاري من/ ليما�س روز للزهور - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م
LEMAS ROSE FLOWERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ ليما�س روز للزهور - ذ.م.م
LEMAS ROSE FLOWERS - L.L.C 

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : ميجا كليك حللول تقنية �ملعلومات ذ.م.م

رخ�صة رقم: CN 2989671 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�صكل �لقانوين من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �ىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م  

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد ع�صام �صليم �لزغول
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/�صالح علوي عو�س �لدغارى �لعولقي من �صريك �ىل مالك
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/�صالح علوي عو�س �لدغارى �لعولقي من �صريك �ىل مدير
تعديل ن�صب �ل�صركاء/ �صالح علوي عو�س �لدغارى �لعولقي من 51% �ىل %100

تعديل ن�صب �ل�صركاء/ �صالح علوي عو�س �لدغارى �لعولقي من 51% �ىل %0
تعديل �إ�صم جتاري من/ ميجا كليك حللول تقنية �ملعلومات ذ.م.م
MEGA CLICK IT SOLUTIONS0 L.L.C

�إىل/ ميجا كليك حللول تقنية �ملعلومات - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
MEGA CLICK IT SOLUTIONS  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : يور�س هوم لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م

رخ�صة رقم: CN 2983094 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال من 150000 �ىل 100000

تعديل �ل�صكل �لقانوين من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �ىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م  
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد �دري�س مياه ليت حممد با�صو مياه

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف �صهيد �ل�صالم �بوطالب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف م�صعود بارف�س تيبو ليت حممد �صوفى

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل علي حممد علي �ملزروعي
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد فرهاد حممد �بو �صيد

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة عبد�هلل علي حممد علي �ملزروعي %100
تعديل �إ�صم جتاري من/ يور�س هوم لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م

YOURS HOME REAL ESTATE MANAGEMENT L.L.C L.L.C
�إىل/ يور�س هوم للعقار�ت - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

YOURS HOME REAL ESTATE  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 
�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى 

بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : �صوبر ماركت ورق �لزيتون 

رخ�صة رقم: CN 2144427 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال �ىل/50000

تعديل �صكل قانوين من/موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف يو�صف �صعيد �صعيد

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة مهند جرب �حللبي 100 %
تعديل �إ�صم جتاري من/ �صوبر ماركت ورق �لزيتون

WARQ AL ZYTOON SUPERMARKET

�إىل/ �صوبرماركت ورق �لزيتون - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
WARQ AL ZYTOON SUPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : �صيدلية نبع �لعافية - �صركة �ل�صخ�س 

�لو�حد ذ م م  رخ�صة رقم: CN 2521663 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال �ىل/50000

تعديل �صكل قانوين من/�صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف يو�صف �حمد علي حممد �ل�صام�صي

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة يو�صف �حمد علي حممد �ل�صام�صي 75 %
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة مبارك حممد علي �لرملي �لكتبي %25
تعديل �إ�صم جتاري من/ �صيدلية نبع �لعافية - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

NABAA ALAFYA PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �صيدلية نبع �لعافية ذ.م.م
NABAA ALAFYA PHARMACY L.L.C 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : موؤ�ص�صة �لذوق �لر�قي لعمال �جلب�س  

رخ�صة رقم: CN 1123150 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال من 0 �ىل 10000

تعديل �صكل قانوين من/موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف �حمد علي عبد�لرحمن علي �لهرمودي
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة ظهر �حمد حممد يا�صني 100 %

تعديل �إ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة �لذوق �لر�قي لعمال �جلب�س
AL ZOUQ AL RAQI GYBSOM WORK EST

�إىل/ �لذوق �لر�قي لأعمال �جلب�س - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
AL ZOUQ AL RAQI GYBSOM WORK -  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : هيبر�ما للتجارة �ملو�د �لغذ�ئية

  رخ�صة رقم: CN 3792684 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال من 80000 �ىل 10000

تعديل �صكل قانوين من/موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف موزه جمعه مفتاح �حلامظ

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة بونت�صو كاىل مافو�صو 100 %
تعديل �إ�صم جتاري من/ هيبر�ما للتجارة �ملو�د �لغذ�ئية

HYPERAMA FOODSTUFF TRADING

�إىل/ هيبر�ما  للتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
HYPERAMA FOODSTUFF TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : توب جرين للنقليات

  رخ�صة رقم: CN 2741032 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل ر�أ�س �ملال �ىل 50000

تعديل �صكل قانوين من/موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل �إ�صم جتاري من/ توب جرين للنقليات

TOP GREEN TRANSPORT

�إىل/ توب جرين  للنقليات �لعامة - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

TOP GREEN GENERAL TRANSPORT - SOLE   PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
�صركة   - �لديكور  لعمال  جى  �دور�   : �ل�صادة   / باأن  �لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�ل�صخ�س �لو�حد ذ م م رخ�صة رقم: CN 4653729 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�صم جتاري من/ �دور� جى لعمال �لديكور - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

ADORA GI DECORATION DESIG SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �دور�جى  للمقاولت - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

ADORA GI GENERAL CONTRACTING - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : تر��صت �صنرت للخدمات �لتعليمية

  رخ�صة رقم: CN 2837134 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال �ىل 150000

تعديل �صكل قانوين من/موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف نهاد عبده حممد عجالن

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة حممد حافظ �مني �لكحكى 100 %
تعديل �إ�صم جتاري من/ تر��صت �صنرت للخدمات �لتعليمية

TRUST CENTER FOR EDUCATIOAL  SERVICES

�إىل/ تر��صت �صنرت للخدمات �لتعليمية - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
TRUST CENTER FOR EDUCATIOAL SERVICES - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : �خلليج �لعربي للحد�دة و �حلام ذ.م.م

  رخ�صة رقم: CN 4120103 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �صكل قانوين من/�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �ىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد حيدر علي �صالح �مل�صعبي

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف �صاره حيدر علي �صالح �مل�صعبي

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة حممد وىل منكل %100

تعديل �إ�صم جتاري من/ �خلليج �لعربي للحد�دة و �حلام ذ.م.م

AL KHALEEJ AL ARABI WELDING   & STEEL WORKS L.L.C 

�إىل/ �خلليج  �لعربي للحد�دة و �حلام - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

AL KHALEEJ AL ARABI WELDING STEEL WORKS - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C 

�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
خدمات  �صوبر  ج�صت   : �ل�صادة   / باأن  �لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

تو�صيل  رخ�صة رقم: CN 4492751 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�صم جتاري من/ ج�صت �صوبر خدمات تو�صيل

JUST SUPER DELIVERY SERVICES

�إىل/ �يزي ويز ميديا للدعاية

EASY WAYS MEDIA ADVERTISING 

د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 

�لتنمية �لقت�صادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق 

حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : فيبكون لل�صتائر

رخ�صة رقم: CN 2592916 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد ح�صن �مل�صعود �لزعابي

�حمد  عبد�هلل  حممد  �حمد  وبيع/��صافة  تنازل  �ل�صركاء  تعديل 
�لدهماين %100

تعديل �إ�صم جتاري من/ فيبكون لل�صتائر
FABCON CURTAINS

�إىل/ فاز لين لتجارة �لهو�تف �حلا�صب �ليل
FAAZ LINE MOBILES AND COMPUTERS TRADING

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن 
�لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأب�ظبي لالأعمال )اأب�ظبي(

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3946/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 6787/2021 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )343763.85( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : �خلليلي �ملتحدة للتجارة �لعامة �س.م.م - فرع
عنو�نه:دبي ديرة - �صارع بني يا�س - بناية توين تاور برج �ملكاتب �لطابق 21 مكتب رقم 2104

�ملطلوب �إعالنه : 1- كميل حنا زهره - �صفته: منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
 ، �ملحكمة  لر�صوم  �صاملة  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )343763.85(  به 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل )7( �أيام من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 70197

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  29/2023/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
�لدعوى  يف  مبلغ  للمدعي  ي����وؤدو�  ب��ان  و�لتكافل  بالت�صامن  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  م��و���ص��وع 
و�لفائدة  دره��م   )449.021.06( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د  جزئي  م�صارف  جت��اري  رق�����م:855/2022 

�لقانونية بو�قع 5% �صنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د وبالر�صوم و�مل�صاريف  .
طالب �لتنفيذ : بنك �أبوظبي �لتجاري

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لكر�مة - بردبي - دبي - �صارع �م هرير - مبنى زمردة - �صقة �خلام�س مكتب 
53 بي - خمترب دبي �ملركزي

�ملطلوب �إعالنه : 1- توتو�س ل�صناعة �ملو�د �لتعبئة �س.ذ.م.م - �صفته: منفذ �صده
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د   : �لإع���الن  مو�صوع 
وقدره )449021.06( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )7( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 70197

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2029/2022/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2827/2021 مدين جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )223.915.13( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ : �صركة بيت �لبرتجي �لطبية �س.ذ.م.م - فرع دبي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �صارع �م هرير - مبنى �ملخاوي - �صقة 215 - مقابل 
نادي �لن�صر

�ملطلوب �إعالنه : 1- فهد �صليمان �صعيد �ملري - �صفته: منفذ �صده
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د   : �لإع���الن  مو�صوع 
وقدره )223915.13( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  11232/2022/253 تنفيذ �سيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230
مو�صوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�صيك �ملرجتع رقم )000156( و�ل�صادر عن بنك ر��س �خليمة �لوطني 

�م هرير دبي بقيمة )7799( درهم بال�صافة �ىل �لر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ : دوكون لل�صناعة �س.م.ح - فرع دبي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - برج �مل�صرف - �لطابق 14 - مكتب رقم 1407 - 
بجو�ر بلديه دبي - �لهاتف:0557909785 - رقم مكاين:3005495192 

shaban.hegazy@yahoo:لربيد �للكرتوين� 
 - بر�همابهات  باري�صكيمار  �صينتان   -22 ����س.ذ.م.م.م  �لعامة  للتجارة  �ر جي  �صي   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 

�ملخول بالتوقيع - �صفتهما : منفذ �صدهما
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لتنفيذية  �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت  ، وعليه فان �ملحكمة  �أو خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  )7084( درهم �ىل طالب 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70643
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العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : ار ا�س ايه ار للخدمات الفنية - ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب ملك �بر�هيم �صعيد �حمد لوتاه - ديرة - �م �لرمول - �ل�صكل �لقانوين 
: ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�صة : 862092 رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 
1464433 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�صاد و�ل�صياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�صر يف 
�ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2023/1/24 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/24 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني ابي حما�سب قانوين 
�لعنو�ن : مكتب رقم GF-03 ملك ب�صرى عبيد حممد �ملن�صوري - نايف - هاتف : 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً    : فاك�س   04-4252890

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : ات�س �سي �سي لال�ستثمار �س ذ م م    
�لعنو�ن : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - �لفهيدي - �ل�صكل �لقانوين : 
�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة - �ل�صخ�س �لو�حد )ذ م م( ، رقم �لرخ�صة : 994180 
�لإقت�صاد  د�ئ����رة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   1625229  : �ل��ت��ج��اري  بال�صجل  �ل��ق��ي��د  رق���م 
�ل�صركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل  يف  �لتاأ�صر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�صياحة 
2023/1/23 و�ملوثق لدى  �أع��اله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  �ملذكورة 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/23 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني فتحيه لطفى حما�سبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب 701 
 : فاك�س   04-5576629  : هاتف   - �لتجاري  �خلليج   - حممود  ر�صا  حميد  ملك 
5576629-04 م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : ان واي �سي لال�ستثمار �س ذ م م    
�لعنو�ن : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - �لفهيدي - �ل�صكل �لقانوين : 
�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة - �ل�صخ�س �لو�حد )ذ م م(،  رقم �لرخ�صة : 994165 
رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 1625214 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�صاد و�ل�صياحة 
يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�صر يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله 
�لعدل  ل��دى كاتب  و�ملوثق   2023/1/23 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/23 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�صفي �ملعني فتحيه لطفى حما�سبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب 701 ملك حميد 
 ر�صا حممود - �خلليج �لتجاري - هاتف : 5576629-04 فاك�س : 04-5576629
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : اك�س بي زد لال�ستثمار - �س ذ م م    
�لعنو�ن : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - �لفهيدي - �ل�صكل �لقانوين 
:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة - �ل�صخ�س �لو�حد )ذ م م( ، رقم �لرخ�صة : 994329 
رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 1625417 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�صاد و�ل�صياحة 
يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�صر يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله 
�لعدل  ل��دى كاتب  و�ملوثق   2023/1/23 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/23 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�صفي �ملعني فتحيه لطفى حما�سبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب 701 ملك حميد 
ر�صا حممود - �خلليج �لتجاري - هاتف : 5576629-04 فاك�س : 5576629-

من  يوماً   )45( خالل  وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً   04
تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن

 امل�سوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : ابي حما�سب قانوين
�لعنو�ن : مكتب رقم GF-03 ملك ب�صرى عبيد حممد �ملن�صوري - نايف - 
هاتف : 4252890-04 فاك�س :      مبوجب هذ� تعلن �لإقت�صاد و�ل�صياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله لت�صفية ار ا�س ايه ار للخدمات 
 2023/1/24 ب��ت��اري��خ  ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي  وذل���ك مب��وج��ب  الفنية - ذ م م 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/24 وعلى من لديه 
�إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��س 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : فتحيه لطفى حما�سبون قانونيون
هاتف   - �لتجاري  �خلليج   - حممود  ر�صا  حميد  ملك   701 مكتب   : �لعنو�ن 
: 5576629-04 فاك�س : 5576629-04 مبوجب هذ� تعلن �لإقت�صاد 
و�ل�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله لت�صفية ات�س �سي �سي 
لال�ستثمار �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/1/23 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/23 وعلى من لديه 
�إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��س 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : فتحيه لطفى حما�سبون قانونيون
هاتف   - �لتجاري  �خلليج   - حممود  ر�صا  حميد  ملك   701 مكتب   : �لعنو�ن 
5576629-04 مبوجب هذ� تعلن �لإقت�صاد  : 5576629-04 فاك�س : 
و�ل�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله لت�صفية ان واي �سي 
لال�ستثمار �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/1/23 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/23 وعلى من لديه 
�إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��س 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : فتحيه لطفى حما�سبون قانونيون
هاتف   - �لتجاري  �خلليج   - حممود  ر�صا  حميد  ملك   701 مكتب   : �لعنو�ن 
: 5576629-04 فاك�س : 5576629-04 مبوجب هذ� تعلن �لإقت�صاد 
و�ل�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله لت�صفية اك�س بي زد 
لال�ستثمار - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/1/23 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/23 وعلى من لديه 
�إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��س 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : ذا بنتاغون فودز للتجارة العامة - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - �لفهيدي - �ل�صكل �لقانوين : 
�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة - �ل�صخ�س �لو�حد )ذ م م( ، رقم �لرخ�صة : 988011 
�لإقت�صاد  د�ئ����رة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   1616713  : �ل��ت��ج��اري  بال�صجل  �ل��ق��ي��د  رق���م 
�ل�صركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل  يف  �لتاأ�صر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�صياحة 
و�ملوثق لدى   2023/2/1 بتاريخ  ق��ر�ر حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب  �أع��اله  �ملذكورة 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/2/1 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن : مكتب  رقم 914  
 : هاتف   - �صعيد  ب��ور   - دي��رة   - �ل�صباب  م�صاريع  لدعم  ر��صد  بن  موؤ�ص�صة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب  رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لدعم م�صاريع �ل�صباب 
- ديرة - بور �صعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 04-2973071 
مبوجب هذ� تعلن �لإقت�صاد و�ل�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور 
�أعاله لت�صفية ذا بنتاغون فودز للتجارة العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/2/1 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2023/2/1 بتاريخ 
م�صطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�صفي 
معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة    ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0003659 اإخطار دفع يف  الق�سية رقم
�إىل �ملحكوم عليه : �حمد حممد عبد�ملق�صود �بر�هيم  

حيث �نه  قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي  
FAKHRUDDIN PROPERTES - ملنفذ فخر �لدين للعقار�ت�

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا 

�ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف : 7924.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�سام عثمان ح�سن عثمان  
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000487/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ح�صام عثمان ح�صن عثمان 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ ح�صن حممد عبد�هلل �ل علي  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك 
، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : 

�ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 5850.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ام جي ام للمقاولت - ذ م م  
جتاري    SHCEXCICOMS2023 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000436/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �م جي �م للمقاولت - ذ م م 
�لعنو�ن : �إمارة �ل�صارقة �لنهدة �صارع �لإحتاد بناية حممد �ملال �لطابق رقم 8 مكتب رقم 810-809 

 97165515920  971508860097  971545001535  971555455022
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ �صركة �لإنت�صار للمقاولت - �س ذ م م   يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 195229.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �صتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�صاعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 

 امل��س�ع / الأ�سماء
�بر�هيم  �منة حمد  �ملدعو/  ب��ان  ر����س �خليمة  د�ئ��رة حماكم  تعلن 
من  �لقبيلة  م�صمى  تغير  بطلب  ت��ق��دم��ت   ، �ل��ب��وم��ع��ني  �ل��ه��ام��ل��ي 
)�لبومعني( �ىل )�ل�صام�صي( ل�صمها ، ليكون ��صمها بعد �لتغير/ 
يف  م�صلحة  ل��ه  م��ن  و�ن   ، �ل�صام�صي  �لهاملي  �بر�هيم  حمد  �أم��ن��ة 
�لعالن  تاريخ  يوما من  يتقدم خالل خم�صة ع�صر  �ن  �لعرت��س 

�مام ق�صم �ل�صهاد�ت يف حمكمة ر��س �خليمة.
قا�سي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية
 حممد ح�سن عمر

       حك�مة  را�ض اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70349 العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
يف  الدع�ى رقم 1918 ل�سنة 2021 ا�ستئناف اأمر اأداء - دبي 

�مل�صتاأنف : بيني�س بر��صاد يادلف 
بوكالة �ملحامي / ر��صد �لنقبي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية  

�ملعلن �إليهم / 
�خل�صم �ملدخل �لأول : �صركة ميتل كر�فت لل�صناعات )�س ذ م م(

�خل�صم �ملدخل �لثاين : يل جاريد بلينكين�صوب  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم �خلمي�س 
�ملو�فق 2023/2/8 يف متام �ل�صاعة �لثانية ع�صر ظهر� لعقد �لإجتماع �لأول للخربة عن بعد وميكنكم 

expert@alsharid.com لتو��صل معنا لتزويدكم بر�بط �لإجتماع على �لعناوين �لتالية�
تليفون : 042555155

لذ� يطلب ح�صوركم �و من ميثلكم قانونا حل�صور �لجتماع �ملذكور مع �إر�صال كافة �مل�صتند�ت �ملتعلقة 
بالدعوى ، وعليكم مر�جعة �خلبر �ول باأول ب�صاأن �ية ��صتف�صار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ 

�ملاأمورية و��صتالم �مل�صتند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133

رقم القيد ب�زارة العدل 449 

دع�ة حل�س�ر الجتماع الثاين

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0004883 يف  الدع�ى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �صركة جبل حفيت �لعاملية ملقاولت �لبناء ذ م م
�لعنو�ن : 9560287 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/11/21 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
بالرقم �أعاله ل�صالح / �ملتميز ملعد�ت �حلريق - ذ م م  بالتايل : ن�س �حلكم 

مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م   : �حل�صوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم(  �لف وخم�صمائة  )�ثنني وثمانون  درهم   82.500
5% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى متام �ل�صد�د على �ل تتجاوز �لفائدة 
�ملدة  �ملبلغ �ملق�صى به، و�لز�مها بالر�صوم و�مل�صاريف. حكما قابال لال�صتئناف خالل 

�لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2023/508(

 بناء على طلب :-
�ملنذر / �ل�صركة �لوطنية للتنمية �لزر�عية ناديك بوكالة �ملحامية / �ميان �آل علي

�ملنذر �ليها / �يكونز حول �لعامل �س ذ م م
رقم �ملحرر 2021/1/219794

�ملنذر ينذر �ملنذر �ليها ب�صرورة �صد�د مبلغ وقدره )8،026( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
خالل  وذلك  �لتام  �ل�صد�د  حتى   2018/9/16 بتاريخ  �لو�قع  �ل�صتحقاق  تاريخ  5% من 
�أيام من تاريخ ت�صلمكم ذلك �لتكليف بالوفاء عماًل بقانون �لجر�ء�ت �ملدنية و�ل  مدة خم�س 
�صوف ن�صطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �صدكم و��صت�صد�ر �مر�ً بالأد�ء لكامل قيمة 
�ل�صتحقاق  تاريخ  5% من  بو�قع  �لقانونيه  �لفائدة  بال�صافه �ىل  �مل�صتحق يف ذمتكم  �لدين 
حتى �ل�صد�د. مع �لأحتفاظ باحلق يف �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لأخرى حيال تقاع�صكم 

عن �د�ء �ملبلغ �مل�صتحق دون �حلاجه �ىل تكليفكم بالوفاء مرة �خرى.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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امل��س�ع / اعالن بالن�سر حل�س�ر اجتماع اخلربة

الدع�ي رقم 1245/2022 ا�ستئناف جتاري 
لدي حمكمة دبي �لتجارية
�ملرفوعة من قبل �مل�صتانفة

�مل�صتاأنفة / �صركة ريت�س هاو�س لتجارة �لعطور وم�صتح�صر�ت �لتجميل 
بوكالة / عبد �لرحمن �ل�صعايل حمامون وم�صت�صارون قانونيون

�مل�صتاأنف �صدها �لأوىل / د��س �ليت �س.م.ح 
بوكالة �ل�صفر وم�صاركوه للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية

�مل�صتاأنف �صدها �لثانية/ باري�س غالري �س.ذ.م.م
�مل�صتاأنف �صدها �لثانية باري�س غالري.�س.ذ.م.م مدعوة �أو بو��صطة وكيل معتمد لجتماع �خلربة، وذلك وفقا ملا يلي:

تاريخ �لجتماع : يوم �خلمي�س �ملو�فق 2023/2/9 �ل�صاعة 12:00 ظهر�ً عرب تطبيق زوم ور�بط �لجتماع
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76493669820?pwd=aFAQ8REo3kfkArDs3r8RVNBM74xera.1
Meeting ID: 764  9366  9820 Passcode : 1234

اخلبري احل�سابي / ع��ض العبد على العامري 
للت�ا�سل : 0566666533     
awad-alameri@hotmail.com : الربيدالإلكرتوين

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
دبي يف 03/02/2023

حمكمة دبي االبتدائية
قبول طلب افتتاح اإجراءات اإفال�س ال�سيد / حممد �سعيد نا�سر نويله اليماحي فيما يتعلق بالديون التجارية 

الناجتة عن املوؤ�س�سة اململوكه له بالكامل / كيه اإ�س كيه للعقارات - موؤ�س�سة فردية �ساحبة الرخ�سة رقم 
االقت�سادية باإمارة دبي واململوكة بالكامل له.  التنمية  دائرة  من  وال�سادرة   ،  712372

يف الدعوى رقم 93 ل�سنة 2022 اإجراءات اإفال�س دبي
 30/01/2022 بتاريخ  و�ل�صادر  �إفال�س  �إجر�ء�ت   2022 ل�صنة   93 �لدعوى رقم  �ملوقرة يف  �لبتد�ئية  دبي  بناء على قر�ر حمكمة 
و�لذي قررت فيه �ملحكمة �ملوقرة قبول طلب �فتتاح �إجر�ء�ت �إفال�س �ل�صيد / حممد �صعيد نا�صر نويله �ليماحي فيما يتعلق بالديون 
�لتجارية �لناجتة عن �ملوؤ�ص�صة �ململوكه له بالكامل / كيه ��س كيه للعقار�ت - موؤ�ص�صة فردية �صاحبة �لرخ�صة رقم 712372، و�ل�صادرة 

من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية باإمارة دبي و�ململوكة بالكامل له يف �لدعوى رقم 93 ل�صنة 2022 �إجر�ء�ت �إفال�س دبي.
وحيث �أنه تقرر تعيني �خلبر / �أ�صامة �أحمد علي مالك �أميناً للتفلي�صة وفقا للقر�ر �مل�صار �إليه �أعاله.

وعليه نعلن جميع �لد�ئنني ولكل من له مطالبة �صد �ل�صركة �ملذكورة بعاليه تقدمي مطالباتهم حمددة �لقيمة ومدعومة بكافة �مل�صتند�ت 
�لثبوتية �ملوؤيدة لها ون�صخة من بطاقة �لهوية و�صند �لوكالة �إن وجد ويف حال كان �لد�ئن �صركة �أو موؤ�ص�صة يقدم ن�صخة من �لرخ�صة 
�لتجارية وعقد �لتاأ�صي�س وذلك خالل مدة 20 يوم عمل من تاريخ �لإعالن. على �أن تقدم �لطلبات يف مكتب �ل�صيد �خلبر �ملنتدب يف 
�لدعوى �أمني �لتفلي�صة �ل�صيد/ �أ�صامة �أحمد علي مالك يف عنو�نه �لكائن يف �إمارة دبي - مدينة دبي - ديرة - �صارع بور�صعيد - مبنى : 
و�صل بيزن�س �صينرت�ل - �لطابق رقم 11 مكتب رقم 1103 و�أيام �لعمل من �لإثنني �إىل �جلمعة من �ل�صاعة 9 �صباحا وحتى �ل�صاعة 5 

.)PDF( م�صاء�ً. على �أن تقدم للخبر �أ�صول �مل�صتند�ت لالطالع عليها بالإ�صافة �إىل ن�صخة م�صورة ون�صخة ب�صيغة
خبري ح�سابي لدى حماكم دبي - قيد رقم 145
حما�سب قانوين - قيد رقم 961

اإعالن اإجتماع خربة 
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 اإخطار عديل بال�فاء 

MOJAU_2022- 0095195 رقم املعاملة
�خطار عديل للوفاء

�ملو�د  �ل�صاطع لتجارة  784197458050719 ب�صفته وكيال عن �صركة �لنجم  �ملخطر ناري�س كومار مان�صال �جلن�صية �لهند ويحمل هويه مقيم رقم 
 SH20141102A62847 ،لغذ�ئية برخ�صة رقم 729295 �صادره ووكالة برقم م�صدقه من �لكاتب �لعدل باأمارة �ل�صارقة�

�لعنو�ن / �مارة �ل�صارقة �ملنطقة �ل�صناعية رقم 5 �ل�صارع �لأول �ل�صناعي �صره رقم 13 +18 تلفون 0557219985
�ملخطر �ليه / مايلز للتجارة �لعامة ومن ميثلها قانونيا - �لعنو�ن / �ماره دبى منطقه بر دبى �صارع رقم 29 بي رقم مكاين 2820194944 بالقرب من 

مطعم بالقرب من مطعم �صهر كر�ت�صي تلفون 05584156140508153800 0551238808
�ملو�صوع : �خطار عديل للوفاء مببلغ 6865 در هم �صته �لف وثمامنانه وخم�صه و�صتون درهم �أمارتي

6865 درهم �صنه �لف ومتتمانه وخم�صه و�صتون در هم مو�صوع �ل�صبكات �ملحررة من  �ملخطر �إليه حرر عدد �ربعة �صيكات للمخطر مببلغ �جمايل وقدره 
�لر�صيد  كفايه  ب�صبب عدم  �رتدت جميعها  �أنها  �إل  �ل�صيكات  �ملدعى ل�صرف  توجه  �ل�صيك  ��صتحقاق  بتاريخ  �نه  �ملدعي عليه حيث  بالتوقيع عن  �ملخول  قبل 

وبيانهم كالتايل :
�صيك رقم )000038( بقيمه 2152 درهم �لقان وماله و�ثنان وخم�صون درهم م�صحوب على �لبنك �لتجارى �لدوىل من ذ م م بتاريخ 03 يونيو 2018

�صيك رقم )000049( بقيمه 1449 درهم �لف و�ربعماله وت�صعه و�ربعون در هم م�صحوب على بنك �لفجره �لوطني بتاريخ 08 �بريل 2020
�صيك رقم )000048( بقيمه 1815 درهم �لف وثمامنانه وخم�صه ع�صر درهم م�صحوب على بنك �لفجره �لوطني بتاريخ 11 �بريل 2020

�صيك رقم )000047( بقيمه 1449 درهم �لف و�ربعماته وت�صعه و�ربعون درهم م�صحوب على بنك �لفجره �لوطني بتاريخ 19 �بريل 2020
بتاريخ ��صتحقاق �ل�صيكات قام �ملنفذ بتقدمي �ل�صيكات للبنك �مل�صحوب عليه ولكنها �أعيدت جمعيها بدون �صرف ب�صبب عدم كفايه �لر�صيد.

وحيث �ن �ملدعى عليه قد تقوم بالوفاء بامللبغ رغم م�صى تاريخ ��صتحقاقه و�ملطالبة �لوديه مر�ر� وتكر�ر ولكن دون جدوى، 
لذلك ، وطبعا لحكام �ملاده 143 من فنون �لجر�ء�ت ...

�صدكم  �لالزمة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  لتخاذ  �صت�صطر  و�ل  �إخطاركم  تاريخ  من  �أيام  خم�صة  خالل  �ملذكور  �ملديونية  مبلغ  �صد�د  ب�صرورة  كم  نخطر  فاأننا 
للمطالبة بقيمه �ل�صيك مع حتملكم كافة �مل�صاريف �لق�صائيه و�لعاب �ملحاماه �ن وجدت. 

و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�س�ؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70608 العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
 اإخطار عديل بال�فاء 

MOJAU_2022- 0101472 رقم املعاملة
�خطار عديل للوفاء

�ل�صاطع  �لنجم  �صركة  عن  وكيال  ب�صفته   784197458050719 رقم  مقيم  هويه  ويحمل  �لهند  �جلن�صية  مان�صال  كومار  ناري�س  �ملخطر 
 SH20141102A62847 ،لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية برخ�صة رقم 729295 �صادره ووكالة برقم م�صدقه من �لكاتب �لعدل باأمارة �ل�صارقة

�لعنو�ن / �مارة �ل�صارقة �ملنطقة �ل�صناعية رقم 5 �ل�صارع �لأول �ل�صناعي �صره رقم 13 + 18 تلفون 0557219985
�ملخطر �ليه / مو�صي بادو�ن كونهى بادو�ن عبد �هلل هندي �جلن�صيه

�لعنو�ن : �ماره عجمان منطقه �لنعيميه تلفون رقم 0569976927 0558084568
ويعلن على عرب �لر�صائل �لن�صيه على �رقامه

�ملو�صوع �خطار عديل للوفاء مببلغ 9379 درهم ت�صعه �لف وثالثمائة وت�صعه و�صبعون درهم �أمارتي ويعلن عرب �لر�صائل �لن�صيه على �لرقم  
0569976927 �و   05580804568

�ملخطر �إليه حرر عدد و�حد �صيك للمخطر مببلغ �جمايل وقدره 9379 در هم ت�صعه �لف وثالثمائه وت�صعه و�صبعون در هم مو�صوع �ل�صيك 
�أنها �رتدت جميعها دون  �إل  �ملحرره من قبل �ملخول بالتوقيع عن �ملدعي عليه حيث �نه بتاريخ ��صتحقاق �ل�صيك توجه �ملدعى ل�صرف �ل�صيكات 
�صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحب وبيانه كالتايل : �ل�صيك رقم 100024 مببلغ 9379 در هم ت�صعه �لف وثالثمائه وت�صعه و�صبعون 

در هم �أمارتي بتاريخ 24 �كتوبر 2017 على بنك دبي �لإ�صالمي
وحيث �ن �ملدعى عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صى تاريخ ��صتحقاقه و�ملطالبه �لوديه مر�ر� وتكر�ر ولكن دون جدوى،

لذلك ، وطبعا لحكام �ملاده 143 من قانون �لجر�ء�ت فاأننا نخطر كم ب�صرورة �صد�د مبلغ �ملديونية �ملذكور خالل خم�صة �أيام من تاريخ �إخطاركم 
و�ل �صن�صطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمه �صدكم للمطالبه بقيمه �ل�صيك مع حتملكم كافه �مل�صاريف �لق�صائيه و�تعاب �ملحاماه �ن وجدت 

، و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�س�ؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70608 العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
 اإخطار عديل بال�فاء 

MOJAU_2022- 0095191 رقم املعاملة
�خطار عديل للوفاء

�ملخطر / ناري�س كومار مان�صال �جلن�صية �لهند ويحمل هويه مقيم رقم 784197458050719 ب�صفته وكيال عن �صركة �لنجم �ل�صاطع 
 SH20141102A62847 ،لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية برخ�صة رقم 729295 �صادره ووكالة برقم م�صدقه من �لكاتب �لعدل باأمارة �ل�صارقة

�لعنو�ن / �مارة �ل�صارقة �ملنطقة �ل�صناعية رقم 5 �ل�صارع �لأول �ل�صناعي �صره رقم 13 + 18 تلفون 0557219985
�ملخطر �ليه / �صوبر ماركت �لغيل ذ م م ومن ميثلها قانونيا  - �لعنو�ن / �مارة ر�أ�س �خليمه منطقه �ل�صناعية �لغيل

 ويعلن عرب �لر�صائل �لن�صيه على رقمه 0565385298 & 0507761946 تلفون 
 �ملو�صوع : �خطار عديل للوفاء مببلغ 24708 درهم �ربعه وع�صرون �لف و�صبعمانه وثمانيه در هم �آمارتي ويعلن عرب �لر�صائل �لن�صيه على رقمه

�ملخطر �إليه حرر عدد و�حد �صيك للمخطر مببلغ �أجمايل وقدره 24708 درهم �ربعه وع�صرون �لف و�صبعمانه وثمانيه درهم مو�صوع �ل�صبكات 
�ملحررة من قبل �ملخول بالتوقيع عن �ملدعي عليه حيث �نه بتاريخ ��صتحقاق �ل�صيك توجه �ملدعى ل�صرف �ل�صيكات �إل �أنها �رتدت جميعها ب�صبب 

عدم كفايه �لر�صيد وبيانهم كالتايل:
�صيك رقم )000536( بقيمه 24708 درهم �ربعة وع�صرون �لف و�صبعمائه وثمانيه درهم. بنك �مل�صرق بتاريخ 20 فرب�ير 2021

بتاريخ ��صتحقاق �ل�صيكات قام �ملنقذ بتقدمي �ل�صيكات للبنك �مل�صحوب عليه ولكنها �أعيدت جمعيها بدون �صرف ب�صبب عدم كفايه �لر�صيد، وحيث 
�ن �ملدعى عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صى تاريخ ��صتحقاقه و�ملطالبة �لوديه مر�ر� وتكر�ر ولكن دون جدوى

لذلك ، وطبعا لحكام �ملادة 143 من قانون �لجر�ء�ت. فاأننا نخطركم ب�صرورة �صد�د مبلغ �ملديونية �ملذكور خالل خم�صة �أيام من تاريخ �إخطاركم 
�ن  �ملحاماه  و�تعاب  �لق�صائيه  �مل�صاريف  كافه  حتملكم  مع  �لت�صيك  بقيمه  للمطالبة  �صدكم  �لالزمة  �لقنونية  �لإجر�ء�ت  لتخاذ  �صن�صطر  و�ل 

وجدت، و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�س�ؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : ار يف بي لتجارة املنظفات - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب Mو 2و 3 ملك بنك دبي �لتجاري )�س م ع( - بردبي - منخول 
 : �لرخ�صة  رق��م    ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�صكل   -  B ����ص��ت��د�م��ة   -
888049 رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 1493785 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لإقت�صاد و�ل�صياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�صر يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل 
 2023/2/1 ، وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دب��ي بتاريخ  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�صركة 
لديه  م��ن  وعلى   2023/1/31 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق 
ملراجعة  عبدالعزيز حمزة  �ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي 
�ملركز   - �لكتبي  �صعيد  �صهيل  �صعيد  ملك   304 رقم  مكتب   : �لعنو�ن  احل�سابات 
�لتجاري 1  - هاتف :   فاك�س :   م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70533 العدد 13767 بتاريخ 2023/2/6 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : عبدالعزيز حمزة ملراجعة احل�سابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 304 ملك �صعيد �صهيل �صعيد �لكتبي - �ملركز �لتجاري 
1  - هاتف :   فاك�س :       مبوجب هذ� تعلن �لإقت�صاد و�ل�صياحة يف دبي باأنه 
ار يف بي لتجارة املنظفات  �أع��اله لت�صفية  �ملذكور  �مل�صفي  قد مت تعيني 
- �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/2/1 و�ملوثق 
�أي  2023/1/31 وعلى من لديه  بتاريخ  �لعدل حماكم دبي  لدى كاتب 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عرت��س 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حك�مة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة
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•• دبي -د.حممود علياء

وجامعة  و�ل����ف����ن����ون  �ل���ث���ق���اف���ة  ن�������دوة  ن���ظ���م���ت 
�ل����دويل  �مل����وؤمت����ر  با�صا”  �إ�صطنبول”جر�ح 
�لإبد�عية  �ل�����ص��ن��اع��ات  و�ل��ت�����ص��م��ي��م:  ل��ل��ف��ن��ون 
“�أنا  �ل���دويل  �ملل�صقات  وم��ع��ر���س  و�آف����اق  و�ق���ع 
�أكادمييا   160 م��ن  �أك���رث  مب�صاركة  �تخيل” 
وب��اح��ث��ا وم�����ص��م��م��ا وف��ن��ان��ا م���ن 26 دول����ة هي 
وتركيا  �لمريكية  �ملتحدة  و�لوليات  �لإم��ار�ت 
وبلغاريا  و�لأردن  و�ل�����ص��ني  �جلنوبية  وك��وري��ا 
وف��رن�����ص��ا و�ن��دون��ي�����ص��ي��ا وب��ول��ن��د� �مل��ج��ر ورو�صيا 
وتايو�ن  و�ليابان  وم�صر  و�صلوفاكيا  و�كر�نيا 
و�لعر�ق و�إيطاليا و�إير�ن و�ملك�صيك و�لدمنارك 
و�أذربيجان، ورومانيا، و�صربيا، و�أملانيا.  وناق�س 
�ملوؤمتر �لذي مو�صوعات تتعلق بو�قع �ل�صناعات 
�لفنون  تعليم  وم��ن��ه��ج��ي��ات  �ل��ي��وم  �لإب���د�ع���ي���ة 
�ىل  �إ�صافة  �مل�صتقبلية  و�لتحديات  و�لت�صميم 
و�لتجارب  �لجت���اه���ات  �أب�����رز  ت��ق��دمي وحت��ل��ي��ل 
�ملوؤمتر  �لإف��ادة منها، وح�صر  �ملعا�صرة وكيفية 
بالل �ملوؤمتر رئي�س جمل�س �لإد�رة وعلي عبيد 

�ل��ه��ام��ل��ي ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س وم����رمي ث���اين ع�صو 
من  ون��خ��ب��ة  م��ك��ي  جن����اة  ود.  �لإد�رة  جم��ل�����س 

�لأكادمييني و�ملتخ�ص�صني.
نائب  �لهاملي  �لبد�ية علي عبيد  ��صتعر�س يف 
�ل�صرت�تيجية  �ل���ن���دوة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
و�لإبد�عية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل�����ص��ن��اع��ات  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  حكومة  �طلقتها  �لتي 
بقطاع  �لنهو�س  ب��ه��دف   2021 ع��ام  �مل��ت��ح��دة 
�ل�صناعات �لثقافية و�لإبد�عية، وتعزيز حجمه 
�صناعات  ع�صر  �أه���م  �صمن  ليكون  و�إم��ك��ان��ات��ه، 
م�صاهمته  ن�صبة  وزي����ادة  ب��ال��دول��ة،  �ق��ت�����ص��ادي��ة 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  �إج���م���ايل  م��ن   5% �إىل  لت�صل 
�أي�صا  �ل�صرت�تيجية  تهدف   .2031 بحلول 
�لإبد�ع  خريطة  على  �لدولة  مكانة  تعزيز  �إىل 
�لتناف�صية �لعاملية يف  �لثقايف �لعاملي وموؤ�صر�ت 
هذ� �ملجال، و�أن تكون �لإمار�ت �لوجهة �جلاذبة 
للمبدعني يف �ملجال �لثقايف من خمتلف �أنحاء 
�ل���ع���امل، وم�����ص��اع��ف��ة ع���دد �مل��ن�����ص��اآت �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�مل��و�ه��ب و�مل��ب��دع��ني لتاأ�صي�س  �ل��ق��ط��اع، وج���ذب 
وتطوير م�صاريعهم �ملبتكرة يف �لدولة، وتوفر 

و�لإبد�عي،  �لثقايف  �لقطاع  يف  جديدة  وظائف 
و��صتعر�س  �أخ������رى.  �أه������د�ف  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
و�لإب��د�ع��ي يف  �لثقايف  �لعمل  ذل��ك م�صرة  بعد 
دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة  وندوة �لثقافة 
و�لعلوم متار�س �أن�صطتها وبر�جمها �لتي �صكلت 
منحى جديد�ً يف خارطة �لعمل �لثقايف �لنوعي 
���ص��ن��و�ت ع��م��ره��ا، �لذي  ب��ال��دول��ة، مقدمة ع��رب 
يكمل هذ� �لعام 36 عاما، �لكثر من �لفعاليات 
�ملتميزة،  �لثقافية �لر�ئدة و�لنوعية  و�لأن�صطة 
لتثبت �أن �لعمل �لثقايف �صغف ل نهاية له، حيث 
د�أبت �لندوة منذ �إن�صائها على تنظيم �لفعاليات 
و�ل���ن���دو�ت و�مل��ح��ا���ص��ر�ت، و�مل��ع��ار���س وغرها، 
و�لأكادميية  �لثقافية  �ملوؤ�ص�صات  مع  و�لتعاون 
منها  �جل��و�ئ��ز،  م��ن  ع���دد�  و�أط��ل��ق��ت  و�لعلمية، 
�لعوي�س  وجائزة  �لعلمي،  للتفوق  ر��صد  جائزة 
�لعلمي،  �لإم�������ار�ت  ن����ادي  و�أ���ص�����ص��ت  ل����الإب����د�ع، 
�لعلمية،  �ملو�هب  �أ�صحاب  ويرعى  يتبنى  �لذي 
�ملتخ�ص�صة  عربية”  “حروف  جملة  و�أ�صدرت 
يف �خل���ط �ل��ع��رب��ي، وك����ان م��ه��رج��ان �لإم�����ار�ت 
حتى  دور�ت  �أرب���ع  �أمت  �ل��ذي  للمل�صق،  �ل���دويل 

بها  تفخر  �ل��ت��ي  �لإجن������از�ت  م��ن  و�ح����د�  �لآن، 
�لندوة، و�مل�صرة م�صتمرة.

�إ�صطنبول  جامعة  يف  �لت�صميم  �أ�صتاذة  حتدثت 
عائ�صة د�ريا كهرمان ورئي�صة �للجنة �لتنظيمية 
�ليوم  �لإبد�عية  �ل�صناعات  و�قع  عن  للموؤمتر 

ودورها و�همية �لبحث يف هذ� �ملجال.
�أ�صتاذة �لت�صميم يف �لأكادميية  بدورها تناولت 
�لبولندية – �ليابانية لتكنولوجيا �ملعلومات يف 
�لثقايف  �لوعي   “ زميزيف�صكا  �أغني�صكا  و�ر���ص��و 
و�لجتماعي يف �لت�صميم” و�أ�صارت �أنه ل ميكن 
و�جتاهات  عمليات  يف  �جل��و�ن��ب  ه���ذه  جت��اه��ل 
يدرك  ل  �حل��ق��ي��ق��ي  �مل�����ص��م��م  و�ن  �ل��ت�����ص��م��ي��م، 
يعرف  بل  فح�صب،  للت�صميم  �لثقافية  �لأب��ع��اد 
�لثقافية يف ممار�صته  �لأب��ع��اد  كيفية دم��ج ه��ذه 
معتقد�ته  مع  تناغم  يف  �لبقاء  مع  للت�صميم، 
وقيمه �لثقافية.�ما �أ�صتاذ �لت�صميم يف �جلامعة 
�لنعيم  �لإم��ار�ت �لدكتور عرفات  �لمريكية يف 
و�ل�صورة  �لن�س  �جلمع  “�جتاهات  ناق�س  فقد 
�ن  على  و�ك��د  ودللتها”.  و�لت�صميم  �لفن  يف 
و�لت�صميم  �ل��ف��ن  و�ل�����ص��ورة يف  �ل��ن�����س  ع��الق��ة 

م��رك��ب��ه ودي��ن��ام��ي��ك��ي��ة و�ن �جل���م���ع ب��ي��ن��ه��م��ا يف 
�لتو��صل �لب�صرية ي�صر �إىل دمج كل من �للغة 
بطريقة  ت�صميم  يف  �ملرئية  و�لعنا�صر  �ملكتوبة 
جذ�بة ب�صريا، �صهلة �لفهم، وتدعم ب�صكل عام 
�لتقاء  �أن  و�أ����ص���ار  �لت�صميم.  ه���دف  �أو  ر���ص��ال��ة 
تتطلب  �لب�صري  �لتو��صل  يف  و�ل�صورة  �لن�س 
و��صرت�تيجيات  �لت�صميم  مل��ب��ادئ  عميقا  فهما 
و�جلمهور  �ل��ب�����ص��ري��ة  و�ل��ع��ن��ا���ص��ر  �ل��ت��و����ص��ل 
جامعة  يف  �لت�صميم  �أ�صتاذ  وبحث  �مل�صتهدف. 
“�لبعاد  ���ص��ك��وت  كري�صتوفر  �لم��ري��ك��ي��ة  �آي����و� 
و�ل�صناعات  �لت�صميم  ل��ع��الق��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ملل�صق  دور  على  در��صته  يف  و�ك��د  �لإبد�عية” 
وقدم  و�لتثقيف.  �لتوعية  عمليات  يف  و�هميته 
مناذج خمتلفة عك�صت �لجتاهات �ملختلفة لفن 
يف  �لت�صميم  ��صتاذ  ق��دم  ب���دوره  �ل��ي��وم.  �ملل�صق 
جامعة مدينة �إ�صطنبول دوغان �ر�صالن در��صة 
حول “�ملحتوى �لجتماعي يف �لفن و�لت�صميم” 
�أك����د خ��الل��ه��ا ع��ل��ى و���ص��ائ��ل ت��ط��وي��ر وتوظيف 
�عمال  وعر�س  �لت�صميم.  عمليات  يف  �ملحتوى 
�ملحتوى وبحث  �صكلت نقاط حتول يف ت�صميم 

و�صائل �لإفادة منها �ليوم.
وع���ل���ى ه��ام�����س �مل����وؤمت����ر ن��ظ��م م��ع��ر���ص��ا دوليا 
ت�صور  تعك�س  م��و���ص��وع��ات  ت��ن��اول  �ملل�صق  لفن 
�مل�����ص��م��م��ني ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل وت���خ���ي���الت���ه���م، و�ب����ز 
�جتاهات ت�صميم �ملل�صق �ليوم. و�أقيمت كذلك 
ور�س عمل يف �لتيبوغر�يف )�لت�صميم �لطباعي( 
�أ�صرفت عليها �لربوفي�صورة �لبولندية �غني�صكا 
زميزيف�صمكا، وور�صة عمل يف فن �ملل�صق �أ�صرف 
وور�س  �صكوت  كري�صتوفر  �لربوفي�صور  عليها 
طالب  ح�صرها  و�لت�صميم  �لفنون  يف  �أخ���رى 
�لإمار�ت  يف  �لمريكية  �جلامعة  من  �لت�صميم 
وجامعة عجمان وموؤ�ص�صات تعليمية وعدد من 

�ملخت�صني و�لعاملني يف هذ� �ملجال.
�فرت��صية  ع��م��ل  جل�صات  �أي�����ص��ا  ون��ظ��م��ت  ه���ذ� 
مل��ن��اق�����ص��ة و�ق����ع �ل�����ص��ن��اع��ات �لإب���د�ع���ي���ة �ليوم 
بها،  �لنهو�س  و�صبل  �لفنون  تعليم  و�جت��اه��ات 

�صارك فيها باحثون من دول خمتلفة. 
�مل�صاركون عن �صكرهم  �أع��رب  �ملوؤمتر  ويف ختام 
و��صت�صافتها  لتنظيمها  و�لعلوم  �لثقافة  لندوة 

للموؤمتر ولدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

�مل�ؤمتر �لدويل للفن�ن و�لت�شميم يف ندوة �لثقافة و�لعل�م

•• ال�شارقة-الفجر:

للت�صوير  �ل���دويل  �مل��ه��رج��ان  �أع��ل��ن 
�إط�����الق   ”2023 “�إك�صبوجر 
ت�صت�صيف  �ل����ت����ي   »X “�ملن�صة 
�لأن�صطة  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
�ل�صينمائية  �لأف��������الم  وع����رو�����س 
�لتي  �ل���ع���م���ل  و�حل����������و�ر�ت وور��������س 
�أمل��ع جن��وم عامل  يقدمها نخبة م��ن 
و�ل�صينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�صوير 
�إ�صافة  ت�����ص��ك��ل  م��ل��ه��م��ة  جت���رب���ة  يف 
�ملهرجان  ب���رن���ام���ج  ع���ل���ى  ن���وع���ي���ة 

�حلافل.
لع�صاق  �جل���دي���دة  �مل��ن�����ص��ة  وت���وف���ر 
�ل�������ص���ي���ن���م���ا ف����ر�����ص����ة �ل����ص���ت���م���ت���اع 
�أف�صل  م����ن  خم����ت����ارة  مب���ج���م���وع���ة 
�لأف������الم �جل����دي����دة، وت��ت��ي��ح ملحبي 
و�ملكياج  �ل���ف���وت���وغ���ر�يف  �ل��ت�����ص��وي��ر 
�أ�صا�صيات  على  �لتعرف  �ل�صينمائي 
�مل�����وؤث�����ر�ت �ل��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة و�لإ�����ص����اءة 

�لعرو�س  م���ن  �صل�صلة  خ���الل  م���ن 
�أيام �ملهرجان �لذي  �ملبا�صرة، طو�ل 
يقام يف �لفرتة من 9 -15 فرب�ير 

�جلاري ب� “مركز �إك�صبو �ل�صارقة«.
�لفعاليات  جم���م���وع���ة  وت��ت�����ص��م��ن 
من  ع���دد�ً  �ملن�صة  ت�صت�صيفها  �لتي 
�لتفاعلية مع  �لنقا�صات و�حل��و�ر�ت 
�لعامليني،  �مل�صورين  كبار  نخبة من 
�حلائز  �ل�صينمائي  �مل�����ص��ور  منهم 
على عدة جو�ئز �أحمد مر�صي، �لذي 
يتناول جو�نب �لت�صوير �ل�صينمائي 

�لناجح،
لويت  ف��ان  مار�صيل  �إىل  بالإ�صافة   
�ل������ذي ي��ن��اق�����س �مل���ن���ه���ج �ل���ع���امل���ي يف 
و�ملنتج  و�لإب������د�ع،  �لق�ص�س  رو�ي����ة 
�أح���م���د ح��اف��ظ يون�س  �ل�����ص��ي��ن��م��ائ��ي 
مونتاج  �أ����ص���ا����ص���ي���ات  ي��غ��ط��ي  �ل�����ذي 
�لأف��الم، كما ت�صهد �ملن�صة م�صاركة 
بطولت  م�������ص���ور  ����ص���دي���اق،  ن��ع��ي��م 
�لنارية،  ل���ل���در�ج���ات  بول”  “ريد 

�لت�صوير  جم���ال  يف  ي��ت��ع��م��ق  �ل����ذي 
�لفوتوغر�يف �لريا�صي.

ملهماً  ح���و�ر�ً  م��وه��ا  �ل�صاب  وي��ق��دم 
حول تو�صيع �آفاق �لإبد�ع من خالل 
��صتك�صاف طرق جديدة للتعبر عن 

�ملو�هب و��صتثمارها،
�لوثائقي  �مل�����ص��ور  ي�����ص��ارك  وبينما   
توثيق  ���ص��وك��ال رح��ل��ت��ه يف  ر�م��ي�����س 
�لعربية  �لإم����������ار�ت  دول������ة  ت����اري����خ 
�إبر�هيم  بن  ربيع  ويناق�س  �ملتحدة، 
ودور  �لبيئة  على  �حل��ف��اظ  ق�صايا 
�لأفالم �لوثائقية فيها، كما يتناول 
�لق�ص�س  رو�ي��ة  �أهمية  �ملهنا  جا�صم 
�لعربية �لأ�صيلة يف �صناعة �ل�صينما 

�لعاملية.
وفيما يتعمق �ملخرج �صمر �صرياين 
يف �جل����و�ن����ب �ل��ف��ن��ي��ة و�لإب���د�ع���ي���ة 
�حلمر�ء  حت��ت  ب��الأ���ص��ع��ة  للت�صوير 
وب��ال��ل��ون �لأب��ي�����س و�لأ���ص��ود ل�صناع 
�لزعابي  عائ�صة  ت�صحب  �لأف����الم، 

تطور  ع��امل  �إىل  رحلة  يف  �حل�صور 
�إخ�����ر�ج �لأف�����الم و�ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
تو�جه �ملخرجات �لإمار�تيات و�صبل 

�لتغلب عليها.
�أ�صا�صي  ب�صكل   »X “�ملن�صة  وتهدف 
�إىل تقدمي مادة للمبدعني �ملهتمني 
�آفاقهم،  وتو�صيع  بتطوير مو�هبهم 
عرب �إتاحة �لفر�صة لال�صتماع لهذه 
�ل�صينما  �صناعة  جنوم  من  �لنخبة 
مل�صاركة  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  و�ل��ت�����ص��وي��ر 
وتقدمي  وخ����رب�ت����ه����م،  م���ع���ارف���ه���م 
�لتقنيات  �أح����دث  ح���ول  قيمة  روؤى 

و�لجتاهات �لفنية.
فعاليات  تت�صمن  ذل����ك،  وب��ج��ان��ب 
�ملكياج  ح��ول  �صيقة  عرو�صاً  �ملن�صة 
�لتجميلية،  و�مل��وؤث��ر�ت  �ل�صينمائي 
وتانيو�س  ي��و���ص��ف  روين  ي��ق��دم��ه��ا 
�ل�صينمائي  �ملكياج  فناين  ه��وك��امي، 
حيث  ه����ول����ي����وود،  يف  �مل���ع���ت���م���دي���ن 
�ملوؤثر�ت  ���ص��ن��اع��ة  �أ����ص���ر�ر  يك�صفان 

للجروح  �ل���و�ق���ع���ي���ة  �ل��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة 
عملية  درو���ص��اً  لُيقدما  و�لإ���ص��اب��ات، 
�ل�صينمائي  �ملكياج  ��صتخد�م  ح��ول 
و�لت�صوير  و�لتلفزيون  �لأف���الم  يف 
و�لأزي���������������اء وو������ص�����ائ�����ل �ل���ت���و�����ص���ل 
�لج��ت��م��اع��ي، ل��ك��اف��ة �مل��ه��ت��م��ني من 
�لهو�ة و�ملحرتفني، لتنمية مهار�تهم 
�لت�صوير  ل��ف��ن  حم��ب��ت��ه��م  وت��ع��زي��ز 

�ل�صينمائي و�لفوتوغر�يف.
على  �لتعرف  ل��ل��زو�ر  �ملن�صة  وتتيح 
تقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات  �ملنتجات 
�لتجارية  �ل���ع���الم���ات  م����ن  ن��خ��ب��ة 
لأدو�ت  �مل�صنعة  و�ل�صركات  �لكربى 
�لتي  �ل��ع��امل،  �لت�صوير يف  وم��ع��د�ت 
من  �حل�صرية  جمموعاتها  تعر�س 

�ملنتجات و�لتكنولوجيا، 
و�لكامر�ت �حلالية وت�صلط �ل�صوء 
�لكامر�ت  وم��ز�ي��ا  مو��صفات  على 
�مل��ق��ب��ل��ة �ل���ت���ي ���ص��ي��ت��م ت�����ص��ن��ي��ع��ه��ا يف 

�مل�صتقبل.

حوارات ملهمة وفعاليات واأن�سطة عملية مع نخبة من اأف�سل املحرتفني وقادة �سناعة الت�سوير
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ٍف اأ�سلوب ميزج ت�سويقًا بولي�سيًا، ب�سيٍء من رعٍب خمفَّ

)Glass Onion(: حتقيق ُيعّري نف��شًا 
وعالقاٍت و�نفعاالت

�ملال لي�س �صبباً لقتٍل، يح�صل قبل لقاء �أنا�ٍس يف جزيرة يونانية، تلبية لدعوة برون نف�صه. هناك 
طموح وت�صاوف وطمع، تلتقي كّلها يف ذ�ٍت فردية، فتكون �لنتائج كارثّية، �أوًل على �لآخرين، �صحايا 
طموح فرٍد وت�صاوفه وطمعه، وعليه هو نف�صه )�أحياناً(. و�لآخرون غر منّزهني، �أ�صاًل، عن طموٍح 

وت�صاوف وطمع، و�إْن باأ�صكال خمتلفة.
 )A Knives Out Mystery�ما يحدث يف "لغز ُيخرج �ل�صكاكني" )ترجمة غر حرفية ل
يبدو، لوهلٍة، عادياً للغاية: ثرٌي يدعو "�أ�صدقاء/�صديقات" �إىل جزيرته، لتم�صية �إجازة يعتادونها 

�صنوياً، مع "تنبيٍه" �إىل �أّن جرمية قتل �صتح�صل، و�أّن �ل�صحية �صتكون �لد�عي �إىل �لإجازة. لكّل 
�صريع  توليف  ذ�ت  بد�ياٍت متتالية،  كّله يف  و�لنف�صي. يظهر هذ�  �ملهنّي و�حلياتي  عاملها  �صخ�صيٍة 
م  )بوب ُدْك�صاي(، ُيعلن م�صائل كثرة عن كّل �صخ�صية من �ل�صخ�صيات �ملدعوة �إىل �لإجازة، �إْذ ُتقدَّ
كّل �صخ�صية يف عاملها، قبل �أْن يتو��صلو� معاً، بعد ��صتالم كّل و�حٍد منهم � يف 13 مايو/�أيار 2020، 
�أي يف ذروة تف�ّصي وباء كورونا � �صندوقاً غريباً، للتد�ول فيما بينهم بخ�صو�س كيفية فتحه، وهذ� 

يح�صل، و�لنتيجة لعبٌة، حتتاج �إىل ذكاء لفّك طال�صمها، وتطول لثو�ٍن، قبل معرفة �ل�صّر/�للغز.
�لوقت  ويف  ذ�تها،  بحّد  �جلرمية  "ُمعّمقاً" يف  حتقيقاً  ُيتيح  قتٌل،  هناك  جون�صون،  ِري��ان  فيلم  يف 
فقد�ن  دون  من  وجمالية،  در�مية  بجّدية  و�نفعالت،  وع��الق��اٍت  نفو�صاً  )�لتحقيق(  ُيعّري  نف�صه 
بع�س �ل�صخرية �ملُ�صحكة، �ملتاأتية من �صخ�صيٍة �أو دوٍر �أو نربٍة �أو �صلوك. ثقل �جلرمية، و�ل�صابق 
و�مل��ال و�لرغبات  �أ�صئلٍة عن �حلب و�خليانة و�لع�صق و�لعالقات  �إليها، يتد�خل مع  و�مل��وؤّدي  عليها 
و�لقهر و�ل�صد�قة و�لطموح و�ل�صرقة، وعن �لنف�س �لب�صرية و�لأنانية و�خلوف و�خل�صوع ل�صلطة 

�لأقوى.
ْبر�ند )جاِنّل موناو( ومايلز برون،  ِهلن  �لثنائّي  �صبٌب لنف�صال بني  �لطموح، �ملرت�فق و�لطمع، 
�إليه. يف ذ�ك �لتاريخ، يدعو مايلز  �أ�ص�صه، وين�صبه  �لذي يحتال عليها ب�صرقته م�صروعاً ت�صع هي 
�لإجازة  �إىل  ما(  عالقة  مايلز  مع  لها  �لتي  ع�صيقته،  رفقة  �لدعوة  ُيلّبي  )�أحدهم  �ل�5  �أ�صدقاوؤه 

�ل�صيفية �ل�صنوية، يف جزيرته �ليونانية.
ق بونو� بالن ُيثر ريبة ُمبّطنة يف ذ�ت   ِهلن ُتلّبي �لدعوة )لحقاً، ُيكَت�صف �صّر/لغز ِهلن(، و�ملحقِّ
ق( غر مدعو. تفا�صيل كثرة، يتخّللها كالٌم عن م�صائل حياتية مت�ّس جوهر  مايلز، لأّنه )�ملحقِّ
�لكائن �لب�صري وعالقاته و�نفعالته وهو�ج�صه، تنك�صف تدريجياً، يف �أ�صلوٍب ميزج ت�صويقاً بولي�صياً، 

ٍف بف�صل ح�سٍّ �صاخر. ب�صيٍء من رعٍب خمفَّ
�لذي  �مل�صار  حولهما.  �صّتى  �لتبا�صات  مع  فقط،  هناك،  و�أخ��رى  هنا  جّثة  كّلياً.  ظاهٍر  غر  �لقتل 
يوؤّدي �إىل ك�صف �حلا�صل فعلياً، و�ملليء باأ�صياء تطغى على �لفعل �جُلرمّي �أ�صاًل، ُيعّريان �جلميع. 
تناق�صات  م��ن  فيها  ومب��ا  �ل��ف��ردي��ة،  ب��ال��ذ�ت  معنّي  نف�صه(  جون�صن  )�صيناريو  �ل�صينمائي  �لن�س 
وت�صاوؤلت وهو�ج�س و�أحالم و�أنانّيات، و�إْن ُيغلَّف هذ� كّله مبفرد�ت �لت�صويق �لبولي�صي )�لتحقيق(. 

كّل �صخ�صية/�صديق ملايلز ُيعاين ماأزقاً، �أو يرغب يف حاجٍة، �أو يجهد يف بحثه عن خال�ٍس مرجّو 
من �صطوة وقمٍع ميار�صهما مايلز عليه: كلر ديباّل )كاثرين هاّن( حاكمة كوناكتيكيت؛ وليونيل 
تو�صان )لي�صلي �أودوم جونيور( �لعامِل �لذي يعمل يف خمترب�ت برون؛ وبردي جاي )كايت هاْد�صن( 
ُم�صّممة �أزياء م�صهورة، تر�فقها م�صاعدتها َبْغ )جي�صيكا َهْنويك(؛ وديوك كودي )ديفيد بوتي�صتا(، 

�ملوؤثِّر على "تويت�س"، رفقة وي�صكي )مادلني كالين(، م�صاعدته وع�صيقته. وطبعاً ِهلن.
�صياق  يف  ح�صور�ً  غالباً،  �ملبّطنة  لل�صخرية،  ُيتيح  �لو��صحة،  جّديته  رغم  فالتحقيق،   . ُم�صلٍّ فيلم 
لن  �ل�صكاكني"  ُيخرج  "لغٌز  لكّن  نف�صها.  �ل�صخرية  من  �أ�صاًل  �ملنبثق  �لإ�صحاك،  بع�س  يتخّلله 

ر�ً. يتمادى بالإ�صحاك، فتفكيك �لنف�س �لب�صرية قا�ٍس، و�إْن يكن ُمكرَّ

���ص��وؤ�ل ل��وْك��ِرن ن��اب��ٌع م��ن غ�صٍب وق��ه��ٍر و�صعوٍر 
ُي��ب��دي تعاطفاً  ف��ك��ول��ن  ب��اخل��ي��ب��ة و�ل�����ص��دم��ة. 
كبر�ً معها، ويدعمها يف يومياتها، بعد معرفته 
وبحاجتها  �لقلب،  ع�صلة  يف  ب�صعف  باإ�صابتها 
د�ئ����م����اً، رغم  ت��وؤّج��ل��ه��ا  ع��م��ل��ي��ة ج���ر�ح���ي���ة  �إىل 
بولي�صة  مالكٍة  غر  لأّن��ه��ا  �لتاأجيل،  خماطر 
تاأمني )وغر مالكٍة ماًل كافياً للعملية(، �لتي 
�صتح�صل عليها بعد 4 �أ�صهٍر فقط. �صوؤ�ل ي�صي 
ب��اأمٍل، كما يوحي ب�صعٍف م��و�رب، ي�صعر به من 
ميلك طيبًة. �صعف عابر، يربز فجاأة يف حلظِة 
و�صوٍح قاِهٍر وقا�ٍس: زميل مهنة و�صديق حياة، 

�صيكون قاتاًل، "لأْن ل �أحد يعرت�س".
هذ� مروّي يف "�ملمر�صة �ل�صاحلة" )2022(، 
�إىل  �مل�صتند  ليندهومل،  توبيا�س  للدمناركي 
حقيقية  ��ة  ق�����صّ �ل�����ص��احل��ة:  "�ملمر�صة  ك��ت��اب 
 ،)2013( و�لقتل"  و�جل���ن���ون،  �ل���ط���ّب،  ع��ن 
لل�صحايف و�لكاتب �لأمركي ت�صارلز غر�ْيرب. 
من  �أك���رث  حتتمل   Good )م���ف���ردة  �ل��ف��ي��ل��م 
و�صرة  ي��ت��الءم  �مل��ع��اين  ب��ني  و�لت�صابه  معنى، 
�ملمر�صة( مييل �إىل �لنوع �لتوثيقّي �لب�صري، 
�أقّله يف نو�ته �لدر�مية �لأ�صا�صية، ُمعتمد�ً لغة 
�صرد رو�ئي �صينمائي، من دون �بتكار�ٍت ُت�صيف 
تعميم  يف  �أ���ص��اًل  �ل��ر�غ��ب  فالتوثيق،  ج��دي��د�ً. 

حكايٍة كهذه عرب �ل�صورة، غر هادٍف �إىل �أكرث 
من ذلك. �أي �أّن �حلكاية، بوقائعها �ملن�صورة يف 
��وٍر عن ممّر�س  ���صُ �إىل  تتحّول  غ��ر�ْي��رب،  كتاب 
�صاب، يقتل مر�صى غرف �لعناية �لفائقة، من 
�صبب  �لفيلم، عن  �أقّله يف  �إع��الن مبا�صر،  دون 
�أق�صى  �صتكون  ج��م��ل��ٍة،  با�صتثناء  ت��ل��ك،  فعلته 
و�أعنف من فعل �لقتل بحّد ذ�ته: "لأْن ل �أحد 

يعرت�س".

وثائقّي،  �ل�صاحلة" فيلٌم  "�ملمر�صة  �إّن  �لقول 
��صتغاًل  لٍغ  غ��ر  و�ق��ع��ي��ة،  ��ة  ق�����صّ �إىل  ي�صتند 
��ن��ِع �ل���رو�ئ���ي،  م��ه��ن��ّي��اً حم���رتف���اً يف جم����ال ���صُ
�لأ�صا�صية،  وق��و�ع��ده  �ل��رو�ئ��ي  تقنيات  بالتز�م 
وت�صوير�ً/ ك���ارن(   � ويل�صن  )كري�صتي  كتابة 

)�آد�م  �إ����ص���اءة )ج����ودي يل لي��ب�����س( وت��ول��ي��ف��اً 
ومو�صيقى  و���ْص��ت��ك��وت(  )�آم���ي  و�أزي����اء  نيل�صن( 
ت�صا�صنت  جي�صيكا  )�لر�ئعان  و�أد�ًء  )باي�ْصِفر( 

و�إدي ر�يْدمان، يف دوري �ملمر�صني �آمي لوْكرن 
وت�صارلز كولن(.

رغم �أّن �لنو�ة �لدر�مية �لأ�صا�صية معقودة على 
زميلها/ ف�صح  يف  ل��وْك��رن  �آم���ي  �ملمر�صة  دور 
�أي�صاً،  �لفيلم  ينفتح  كولن،  ت�صارلز  �صديقها 
يف  �ل�صّحي  �لنظام  و�ق��ع  على  منه،  ج��ان��ٍب  يف 
ل��وْك��رن نف�صها عن  �أم��رك��ا، م��ن خ��الل عجز 
ح�صولها  ع��دم  ب�صبب  جر�حية،  عملية  �إج��ر�ء 
�أكرث  منها  يتطّلب  ه���ذ�  ���ص��ّح��ي.  ت��اأم��ني  ع��ل��ى 
 4 بانتظار  ولديها،  ُتعيل  ك��ي  ليلّي،  دو�م  م��ن 
بني  ن���ز�ع���اً  �ل��ف��ي��ل��م  يك�صف  ذل����ك،  �إىل  �أ���ص��ه��ر. 
�لفيدر�يل  �صلطات خمتلفة، يف �لأمن )�ملكتب 
للتحقيقات( و�ل�صّحة )�مل�صت�صفيات( و�لقانون 
دور  تنا�صي  دون  م��ن  �مل�صت�صفيات(،  )حم��ام��و 
وعالقاتهم  �ل�صيا�صيني  وم�����ص��ال��ح  �ل�صيا�صة 
للم�صالح  ق�صوى  �أهميًة  تويل  �لتي  �ملت�صّعبة، 
�أخرى  م�صائل  ح�صاب  على  �أ�صا�صاً،  �ل�صخ�صية 

كثرة.
هذ� كّله مرويٌّ ب�صال�صٍة �صينمائية، توؤمِل ب�صبب 
ما يف �حلكاية من قهٍر وه�صا�صة عي�س وتب�صيٍط 
�إز�ء  وغ�صباً  قلقاً  وُت��ث��ر  �لقتل،  لفعل  خطر 
�أنظمة حياة غر حمّمية من خروقاٍت كهذه، 

وغر حاميٍة من ُيفرت�س بها �أْن حتميهم.

و�لقتل و�جلن�ن،  �لطّب،  عن  حقيقية  ة  ق�شّ �ل�شاحلة":  "�ملمر�شة 

الغمو�س واملكان الواحد والزمن، الذي يكاد يكون يومًا اأو اأكرث بقليل، ت�سم كلنّها "الب�سل الزجاجي )Glass Onion(: لغٌز ُيخرج ال�سكاكني" 
ة االأمريكية "نتفليك�س"(. جرمية قتل، اأو اإيهام اآخرين/اأخريات باأننّ جرمية قتل �ستح�سل، دافٌع اإىل  )2022(، لالأمريكي ِريان جون�سون )املن�سنّ
ق  ذه املحقنّ دان )الغمو�س واللغز( تدريجيًا مع م�سار حتقيٍق، ينفنّ م باأنا�س وحلظة وحالة، يتبدنّ اإ�ساعة غمو�ٍس يرتافق واالإح�سا�س باأننّ لغزًا يتحكنّ

بونوا بالن )دانيال كريغ( يف فيال كبرية، ذات هند�سٍة غري خالية كلنّيًا من غرائبية املعمار، ميلكها مايلز برون )اإدوارد نورتون(.

العناية  غرف  يف  مر�سى،  بحقنّ  اجُلرمية  اأفعاله  انك�ساف  بعد  كولن،  ت�سارلز  املمر�س  زميلها  ُيجيبها  يعرت�س"،  اأحد  ال  "الأْن  لوْكِرن.  اآمي  املمر�سة  ت�ساأل  ملاذا؟"،  "لكْن، 
ة يف نيوجر�سي، ورمبا يف غريها. اإجابة قاتلة، كفعل القتل نف�سه. اإجابة منطوقة بل�سان بارد، ل�ساٍب ُي�سيع حوله اإح�سا�سًا  الفائقة، يف م�ست�سفيات ومراكز طبية عدنّ
ه يحتوي على نزعٍة متناق�سٍة متامًا مع هذا كلنّه. اإجابة وا�سحة ومبا�سرة و�سادقة، فبالن�سبة اإليه، اإْن يح�سل اعرتا�س، رمبا اأوقف اأفعاله هذه.  بطيبة و�سالٍم وخري، لكننّ

دًا، اإْذ ُيلقى القب�س عليه عام 2003، بعد 15 عامًا من ارتكابه اأول جرمية قتل، يف 11 يونيو/حزيران 1988، كما ُيعلن عن ذلك الحقًا. لن يكون هذا موؤكنّ
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طبيب يحذر من خطر مميت 
الإحدى طرق تخفي�ص �ل�زن

�أعلن �لربوفي�صور �أليك�صي كوفالكوف خبر �لتغذية �لرو�صي، �أن ��صتخد�م 
�أدوية وم�صتح�صر�ت مدرة للبول ل ي�صاعد على تخفي�س �لوزن، بل يفاقم 

�مل�صكالت �ل�صحية �لتي يعاين منها �ل�صخ�س.
من  �لكثرين  �أن  �إىل   ،  URA.RU ل�  حديث  يف  �لربوفي�صور  وي�صر 
�لكلى،  يف  م�صكالت  من  يعانون  �لز�ئد  �ل��وزن  من  �لتخل�س  يف  �لر�غبني 
�جل�صم  من  �ل��ز�ئ��دة  �ل�صو�ئل  ط��رد  ويحاولون  ذل��ك.  يعرفون  ل  ولكنهم 
عن طريق حتفيز عمل �لكلى بتناول �أدوية وم�صتح�صر�ت مدرة للبول، ما 

ي�صبب �صرر� كبر� ل�صحتهم.
ويقول، "هذ� جمرد غباء منت�صر، لأنه حتى �لإن�صان �لذي ح�صل على �أدنى 
م�صتوى من �لتعليم ودر�س على �لأقل علم �لت�صريح يف �ملدر�صة، يعلم باأنه 
ل توجد �أي عالقة تو��صل بني خاليا �ل�صحم �لذي حتت �جللد و�ملثانة. 
لذلك كيف ميكن �لتخل�س من �لدهون �لتي حتت �جللد عن طريق �ملثانة. 
 ، �لز�ئد  �ل��وزن  �لتخل�س من  �لر�غبني يف  �لكثرون من  ومع ذلك يحفز 

�لكلى، لأنهم ل يعلمون �أن هذ� قد يوؤدي �إىل �ملوت".
�مل�صهالت  ��صتخد�م  عن  �ل�صائعة  �لأ���ص��ط��ورة  �أي�صا  �لربوفي�صور  ودح�س 
للتخل�س من �لوزن �لز�ئد، م�صر� �إىل �أنها ل توؤثر ل من قريب ول من 

بعيد يف �لأن�صجة �لدهنية.

هل �ليقطني مفيد 
للجميع؟

تخفيف  على  ت�صاعد  ج��دي��دة  طريقة  كاليفورنيا  جامعة  علماء  �كت�صف 
��صتخد�م  دون  م��ن  ب��اخل��رف  �مل�صابني  ل��دى  �لك��ت��ئ��اب  �أو  �لقلق  �أع��ر����س 

�أدوية.
در�صو�  �لباحثني  �أن  �إىل   EClinicalMedicine جملة  وت�صر 
يعانون  �صخ�س  مليون   2.5 عن  بيانات  �لطريقة  هذه  �كت�صاف  �جل  من 
-2012 �أع��و�م  من �لكتئاب و�لقلق، وخ�صعو� لدورة عالج نف�صي خالل 

.  2019
قبل  �خل���رف،  م��ن  يعانون  �صخ�صا   1549 ��صتبيانات  در���ص��و�  ذل��ك  وبعد 
 1329 م��ن  تتاألف  مر�قبة  وجمموعة  �لطبية،  لال�صت�صارة  خ�صوعهم 

�صخ�صا ل يعانون من �خلرف.
و�ت�صح للباحثني، �أن �لعالج �لنف�صي كان فعال بني �ملر�صى �لذين يعانون 
باملئة   63 ل��دى  و�لك��ت��ئ��اب  �لقلق  �أع��ر����س  �نخف�صت  �خل���رف، حيث  م��ن 

منهم. وبالإ�صافة �إىل ذلك تعافى حو�يل 40 باملئة منهم متاما.
وبالن�صبة ملجموعة �ملر�قبة من بني �لذين ل يعانون من �خلرف، حت�صنت 

حالة 75 باملئة منهم وتعافى 47 باملئة تعافيا تاما.

االأر�س؟ اإىل  للو�سول  ال�سم�س  �سوء  ي�ستغرق  دقيقة  • كم 
- حو�يل ثماين دقائق

الن�سبية؟ النظرية  �ساحب  هو  • من 
- �لعامل �لأمريكي �أين�صتاين

حميط  ن�سبة  قدر  الذي  العربي  الفلك  عامل  هو  • من   
الدائرة اإىل قطرها ب� 3.14؟

- غياث �لدين �لكا�صي
االرتوازي؟ بالبئر  املق�سود  • ما 
- هو �لبئر �لذي يتدفق منه �ملاء تلقائياً

باري�س؟ يف  اإيفل  برج  بناء  مت  • ملاذا 
- بنى يف باري�س مبنا�صبة �ملعر�س �ل�صناعي يف �لذكرى �ملئوية لقيام 

�لثورة �لفرن�صية

�ملتحدة. �لوليات  يف  �مل�صتهلكة  �لغذ�ئية  �ملو�د  جميع  من   29% متثل  �لألبان  • منتجات 
فقد  علمية.  بطريقة  �لطر�ن  و�لغرب حاول  �لعرب  تاريخ  رجل يف  �أول  فرنا�س  بن  عبا�س  �أن  تعلم  • هل 
فتاأذى  �صقط  ث��م  بعيدة  م�صافة  �جل��و  يف  بهما  ط��ار  جناحني  ل��ه  وم��د  بالري�س  فك�صاه  ج�صمه،  تطير  �أر�د 

ظهره وبذلك يعترب �أول طيار �خرتق �لف�صاء. 
�ل�صغرى. وقد  �لدموية  �لدورة  �لطبيب هو مكت�صف  �لعامل  �أبي حزم  �لنفي�س علي بن  �بن  �أن  تعلم  • هل 
�لتاجية.  و�ل�صر�يني  �حلوي�صالت  �إىل  �إ���ص��ار�ت  �أي�صاً  وفيه  �لقانون(  )ت�صريح  �مل�صهور  كتابه  يف  ذل��ك  ج��اء 
كما له �أي�صاً �لعديد من �ملوؤلفات �لطبية �أ�صهرها: �ملوجز يف �لطب وبه �خت�صر قانون �بن �صينا، و�ل�صامل يف 

�لطب وهو كتاب كبر جد�ً وغرها من �لكتب �ملختلفة.
�لأكل. ولي�س  �لعالج  �أجل  من  �جلزر  زرعو�  من  �أول  هم  • �لإغريق 

هاو�ي. من  ياأتي  �لأنانا�س  من  �لعامل  �إنتاج  ثلث  من  • �أكرث 
1920م. عام  يف  كان  �ملجمدة  لالأطعمة  �إنتاج  • �أول 

يوم. كل  �حلليب  من  طن  ينتجو�  �أن  ميكن  بقرة   60 •
�لأرز. من  خمتلف  نوع   15.000 من  �أكرث  • هناك 

البنت الك�سولة
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التني ال�سوكي

تعد فاكهة �لتني �ل�صوكي من �أ�صهر فو�كه ف�صل �ل�صيف، �إليكم فيما يلي 
�أبرز فو�ئدها �ل�صحية:

- ت�صاعد ثمرة �لتني �ل�صوكي على �له�صم، حيث ت�صتخدم كمهدئ للقولون 
�لع�صبي ومطهر عام للجهاز �له�صمي.

�لتخل�س من  ت�صاعد على  �لتي  �لفو�كه  �أكرث  �ل�صوكي من  �لتني  - يعترب 
�لكتئاب ومنح �ل�صعادة و�لطمئنان.

- ي�صاعد �لتني �ل�صوكي يف خ�صارة �لوزن �لز�ئد وذلك ب�صبب قدرته على 
�مل�صاعدة يف ه�صم �ملو�د �لغذ�ئية �لتي حتتوي على �لدهون.

- ميد �لتني �ل�صوكي �جللد بالكولجني ما يجعل �لب�صرة �صحية ون�صرة 
و�صبابية.

ملر�صى  م��ن��ا���ص��ب��اً  يجعله  م��ا  �ل����دم،  يف  �ل�صكر  ن�صبة  خف�س  ع��ل��ى  يعمل   -
�ل�صكري.

�إل  �صيئا  ..وه��ي ل تفعل  �مل�صاعدة  �مها لنها ك�صولة ول حتب  �لبيت غا�صبة، فقد نهرتها  �صعاد من  خرجت 
 ... �ل�صغرى  و�أحيانا ل تفعله بل تطلب من يقوم عنها بذلك، تنظيف غرفتها ترتكه لأختها  لنف�صها فقط 
ك�صولة جد� و�نانية �ي�صا، وعندما �صمع �لب مبا حدث نوى لها على �صئ ..ح�صر �جلميع �إىل �لبيت وجل�صو� 
لتناول �لطعام �لب�صيط �لذي �عدته �لم �لتي ذهبت للنوم، ثم وقف �لب ليقول �ن �مكم ت�صعر بوعكة لذلك ل 
ت�صتطيع �ن جتهز لكم �ل �لطعام �لب�صيط، �رجوكم نظفو� �ملائدة ثم رتبو� غرفكم وباقي �لغرف و�نت يا �صعاد 
عليك باملطبخ كله ثم ��صريف على �خو�تك.. �ريد �ن ��صحو فاجدك قد نظفت كل �صئ ..  و�ختفى بعد �ن �عطى 

�و�مره �مل�صددة.
وقفت �صعاد غا�صبة جد� وبدون تفكر كانت جتري ور�ء و�لدها لتقول له �بي �نا ل�صت بخادمة لأقوم بتنظيف 
بكامل  �لب  و�ندفع  �أفاقتها  قوية  تلقت �صفعة  وهنا  ل�صت خادمة..  �نا  �لبيت،  تنظيف  ��صرف على  �و  �ملطبخ 
غ�صبه ليقول: ح�صنا، معنى ذلك �ن �مك خادمة.. فهي تذهب لعملها لتوفر لكم معي�صة �آمنة ثم تاأتي لتطبخ 
وتغ�صل وتنظف �لبيت وترتب كل �صي هنا وت�صرتي �لطلبات ثم تاأتون لتناول �لطعام و�لنوم وتقوم هي بتنظيف 
كل ما ��صتعملتموه ثم تعيد كل ما فعلته �صابقا وعندما ت�صتيقظني حتمل لك �ل�صاي ثم جتل�س لتبا�صر معكم 
�أه��ذه هي  هذ� جز�ءها؟  متزوج من خادمة؟ هل  �نا  هل  تفعلها، هل هي خادمة؟  كثرة  و�أ�صياء  �لو�جبات... 
�لرتبية �ل�صحيحة وهذ� ما تعلمته يف �ملدر�صة.. ح�صنا يا �صعاد، ل مدر�صة بعد �ليوم وعليك �ن تقومي بكل ما 

تقوم به �مك ملدة 3 �يام بعدها �صاأقرر هل �صتبقني معنا �م تذهبني �إىل مكان جتدين فيه من يخدمك.
�نق�صت ثالثة �يام كانت �م �صعاد ت�صغط على قلبها ليتحمل، ويف نهايتها نادى �لب على �صعاد لي�صاألها ماذ� 
قررت فبكت ب�صدة بكاء مر� ينطق مبا عانته ومبدى ��صفها على كل ما بدر منها يف حق �مها... و�لآن كل �صيء 

يف هذ� �لبيت مق�صم على جميع �أفر�ده فلي�س هناك خادم ول �صيد �جلميع هنا مت�صاوون.

�أعلنت �لدكتورة �أنا�صتا�صيا جد�نوفا، �أخ�صائية �أمر��س �لن�صاء و�لتوليد، 
�أن زيادة جرعة فيتامني D توؤدي �إىل م�صكالت يف �لكلى.

فيتامينات  جمموعة  بني  يجمع   D فيتامني  �أن  �إىل  �لطبيبة  وت�صر 
D1 و D2 و D3 و D4 و D5 ، و�أن لثنني منها دور� مهما. فمثال 
فوق  �لأ�صعة  بتاأثر  �جللد  حتت  تتكون   D3 فيتامني  من  باملئة   80
�لبنف�صجية b، و20 باملئة فقط يح�صل عليها �جل�صم من �أطعمة ذ�ت 
م�صدر حيو�ين. �أما فيتامني D2 فيح�صل عليه �جل�صم من �ملنتجات 

�لنباتية مثل �خلبز.
ويقوي  لالأن�صولني،  �جل�صم  ح�صا�صية   D فيتامني  يح�صن  وت�صيف: 
وظيفة  ويح�صن  �جلن�صية  �ل��ه��رم��ون��ات  تركيب  على  وي�صاعد  �لعظام 
�لإجناب ويوؤثر �إيجابيا يف منظومة �ملناعة، ويخف�س خطر ن�صوء �لأور�م 

و�لإ�صابة بالكتئاب ومر�س باركن�صون.
وحتذر �لطبيبة من �لفر�ط يف تناول �أدوية ومكمالت غذ�ئية حمتوية 
على فيتامني D، لأن ذلك يوؤدي حتى �إىل �لت�صمم. كما �ن هذ� ي�صبب 
تر�كمه يف  �إىل  ي��وؤدي  ما  و�ل��دم،  �لبول  �لكال�صيوم يف  تركيز  �رتفاعا يف 
�لتاأثر  ي�صتمر هذ�  �أن  و�ملعدة. وميكن  �لأمعاء  �لقلب وج��در�ن  ع�صلة 
عدة �أ�صهر، لأن �لفيتامني يرت�كم يف �لأن�صجة �لدهنية ول يتم �لتخل�س 

منه �إل ببطء.
وت�صيف �إن تناول جرعات كبرة من فيتامني D يوؤدي �إىل ��صطر�بات 
�أنه  �لوعي. كما  و�رتباك يف  �صديد  �له�صمي ودوخ��ة و�صعف  يف �جلهاز 
�لعظمية،  �لكتلة  يف  فقد�ن  �إىل  ي��وؤدي  ما   К2 فيتامني  ن�صاط  يعطل 

ويلحق �ل�صرر بالكلى.

D حتذير من خط�رة زيادة جرعة فيتامني

بريت لوار لدى ح�سورها حفل توزيع جوائز اختيار النقاد ال�سنوي الثامن والع�سرين يف لو�س اأجنلو�س. رويرتز


