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اإجهاد الأم �سبب مل�ساكل الطفل ال�سلوكية
اأج�����رى ب���ح��ث��ون م���ن ج���م��ع��ة لي��ب��زي��غ الأمل����ن���ي���ة درا����س���ة ع���ن ت�أثري 
ال�سغوط�ت التي تتعر�ض له� الأم على منو الأطف�ل خالل ال�سنوات 
طويلة  العواقب  لتقييم  البحث  و�سعى  حي�تهم.  من  الأوىل   10 ال��� 

املدى لإجه�د الأمه�ت على �سحة الأطف�ل.
واأظهرت النت�ئج التي ن�سره� موقع "دايلي �س�ين�ض" اأن وجود اأ�سق�ء 
ذل��ك ل مينع م��ن تعّر�ض الطفل  الأم، لكن  اإج��ه���د  ت���أث��ري  يقلل م��ن 

مل�س�كل �سلوكية ب�سبب هذه ال�سغوط.
اأن الأمه�ت الالتي ع�نني من م�ستوي�ت ع�لية من  الب�حثون  ووجد 
التوتر، مثل: القلق، وفقدان الفرح، كن اأكرث اإبالغ�ً عن حدوث م�س�كل 
�سلوكية لأطف�لهن يف �سن 7 اإىل 10 �سنوات. ويبداأ هذا الإجه�د منذ 
مرحلة احلمل. واأظهرت النت�ئج اأن وجود بيئة تخفف التوتر ي�س�عد 
على تقليل هذه امل�س�كل ال�سلوكية، مثل املراكز الجتم�عية يف احلي، 
اأكرب هم  اأخ��وات  اأو  اإخوة  اأن الأطف�ل الذين لديهم  اأ�سق�ء. وتبني  اأو 
اجتم�عية  كف�ءة  اإىل  ذل��ك  وي�سري  ال�سلوكية،  للم�س�كل  تعّر�س�ً  اأق��ل 
اأعلى بف�سل الأ�سق�ء الأكرب �سن�ً، لكنه مل يعّدل الآث�ر ال�سلبية ل�سغط 
الدرا�سة:  من�سقة  هيرببيث  جوندا  وق�لت  الطفل.  �سلوك  على  الأم 
"من خالل التف�عل مع اأ�سق�ئهم الأكرب �سن�ً يطّور الأطف�ل مه�رات 
حلل  وم��ه���رات  منظور  تبني  على  ال��ق��درة  وينّمون  اأف�سل،  ع�طفية 
امل�سكالت، والتي ترتبط بكف�ءة اجتم�عية اأعلى وفهم ع�طفي". كم� 
"قد يوفر وجود الأ�سق�ء الأكرب �سن�ً فر�س�ً للتعلم لالآب�ء، الذين قد 

يطورون ب�لت�يل توقع�ت خمتلفة ومه�رات اأبوية اأف�سل".

الأ�سربين مينع اأورام القولون من التكاثر
يغري  الأ���س��ربي��ن  اأن  ك�ليفورني�  ج�معة  م��ن  ج��دي��دة  درا���س��ة  ك�سفت 
وامل�ستقيم مبرور  القولون  به� خالي� �سرط�ن  التي تتطّور  الطريقة 

الوقت، مم� يجعله� اأقل قدرة على البق�ء والتك�ثر.
وُن�سرت نت�ئج الدرا�سة يف جملة "اإي ليف"، وق�لت "لقد ك�ن معروف�ً 
لدى العلم�ء اأن الأ�سربين ي�س�عد يف احلم�ية من الإ�س�بة ب�سرط�ن 
ك�ن  الأ�سربين  ت�أثري  وراء  الدقيق  ال�سبب  لكن  وامل�ستقيم،  القولون 
الدرا�سة:  يف  الرئي�سية  الب�حثة  كوم�روف�  ن�ت�لي�  واأو�سحت  لغزاً". 
اأن  يجب  الأ�سربين  ب�سبب  لل�سرط�ن  البطيء  التطور  اأن  "اعتقدن� 
ين�س�أ بطريقة م� من تطور بطيء للخالي� نحو ورم خبيث". و"م� 
اأده�سن� هو اأن هذه الآلية ميكن اأن تف�سر م�ستوى احلم�ية امللحوظ 

يف الب�سر ب�سكل جيد".
اخلالي�  انق�س�م  معدل  م��ن  يقلل  الأ���س��ربي��ن  اأن  الأب��ح���ث  واأظ��ه��رت 

ال�سرط�نية ويزيد من معدل موت خالي� الورم.
الذين  اأن  ك�سفت  ق��د   2011 ع���م  اأُج��ري��ت  �سريرية  جت��رب��ة  وك���ن��ت 
انخف�ض  ع�مني  مل��دة  يومي�ً  الأ�سربين  من  ملليغرام   600 تن�ولوا 
واأيدت   .63% بن�سبة  وامل�ستقيم  ال��ق��ول��ون  ���س��رط���ن  خطر  لديهم 
درا�س�ت اأخرى هذه النت�ئج، لكن مل تكن اآلية هذه احلم�ية معروفة.

الكثري من الإ�سربي�سو لي�س يف �سالح القلب
وج���دت درا���س��ة ج��دي��دة اأن ���س��رب م��� ب��ني 3 و5 ف��ن���ج��ني م��ن قهوة 
لدى  خ��سة  ال��ك��ول�����س��رول،  م�ستوى  ب���رت��ف���ع  يرتبط  الإ���س��ربي�����س��و 
الرج�ل. واأظهرت بي�ن�ت جديدة اأن الطريقة امل�ستخدمة يف حت�سري 
هذه النوعية من القهوة توؤثر على كمية بع�ض العن��سر التي تبقى يف 

الكوب وترتبط ب�رتف�ع الكول�سرول.
م�سروب  اإن  هيلث"،  ويل  "فري  موقع  ن�سره�  التي  الدرا�سة  وق�لت 
مثل  كيمي�ئية  م��واد  م��ن  متو�سطة  ن�سبة  على  يحتوي  الإ�سربي�سو 
ال�س�ر. كم�  الكول�سرول  بزي�دة  والتي ترتبط  ك�في�ستول، وك�هويل 
املركب�ت مق�رنة  اأعلى من هذه  الفرن�سية على ن�سبة  القهوة  حتتوي 

ب�لقهوة املفلرة.
وق�م ب�حثون من الرنوج مبراجعة بي�ن�ت 20 األف �سخ�ض اأعم�رهم 
فوق ال� 40، وتبني اأن من يتن�ولون 3 اإىل 5 اأكواب من الإ�سربي�سو 
واأن  للكول�سرول،  الإجم�يل  امل�ستوى  ارتف�ع يف  لديهم  بينهم  يومي�ً 
 6 تن�ول  اأن  الدرا�سة  ال��رج���ل. وبينت  ل��دى  اأو�سح  ك���ن  الت�أثري  ه��ذا 
الإجم�يل  الكول�سرول  ب���رت��ف���ع  ارت��ب��ط  املغلية  ال��ق��ه��وة  م��ن  اأك����واب 
بتقليل  الدرا�سة  نت�ئج  ون�سحت  الرج�ل.  لدى  ولي�ض  الن�س�ء،  لدى 
وب�لت�يل  الأك���رث،  على  يومي�ً  فنج�نني  اإىل  الإ�سربي�سو  ا�ستهالك 

تقليل ن�سبة املركب�ت غري ال�سديقة للقلب.
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الأزواج الذين يت�ساركون 
الفرا�س اأقل عر�سة لالكتئاب

هي  بل  فح�سب،  ال�سحي  ال���زواج  على  ال�سرير  م�س�ركة  اأهمية  تقت�سر  ل 
اأن  وج��دت  لدرا�سة  وفق�ً  ه��ذا  �سليمني.  وعقل  جل�سم  املفت�ح  تعترب   � اأي�سً
الب�لغني الذين ين�مون مًع� يتمتعون بعدد ل يح�سى من الفوائد ال�سحية 

اجل�سدية والعقلية مق�رنة مبن ين�مون مبفردهم.
بل  النوم فح�سب،  ج��ودة  يح�سن  مًع� ل  النوم  اأن  اأمريكيون  ب�حثون  وجد 
يقلل اأي�س�ً من خم�طر الكتئ�ب والقلق والتوتر والإره�ق. وي�سعر الأزواج 
الذين ي�س�ركون الفرا�ض مًع� ب�أنهم اأقرب اإىل ال�سريك ع�طفي�ً، واأكرث اأم�ن�ً 

يف عالقتهم ولديهم ر�سى اأف�سل عن احلي�ة ب�سكل ع�م.
ت�سمن البحث حتليل بي�ن�ت من 1000 رجل وامراأة من ولية بن�سلف�ني�. 

مت �سوؤالهم عن اأ�سئلة مف�سلة حول نومهم و�سحتهم ونوعية حي�تهم.
اأكرث عر�سة  اأب��داً مع �سريك ك�نوا  اأن الأ�سخ��ض الذين مل ين�موا  وتبني 
ال�سريك. وح�سل  الفرا�ض مع  اأولئك الذين �س�ركوا  ب���لأرق من  لالإ�س�بة 
اأقل  اأف�سل وك�نوا  نوم  � على جودة  اأي�سً ال�سرير  يت�س�ركون  الذين  الأزواج 

عر�سة لالإره�ق.
ارتبط النوم مبفرده بدرج�ت اكتئ�ب اأعلى، وانخف��ض الدعم الجتم�عي، 
اأن  اإىل  ال�س�بقة  الأبح�ث  اأ�س�رت  وقد  والعالقة.  احلي�ة  عن  الر�س�  و�سوء 
النوم مع �سريك روم�ن�سي ي�سمح للج�سم ب�ل�سرخ�ء واحل�سول على نوم 

عميق لفرة اأطول.
املع�جلة  يف  م��ه��م���ً  "REM" دوراً  ال�����س��ري��ع��ة  ال��ع��ني  ح��رك��ة  ن���وم  ي��ل��ع��ب 
�سحي،  ب�سكل  والدم�غ  الع�سالت  ومنو  الهرمون�ت  وم�ستوي�ت  الع�طفية 
واإذا مت تعطيل هذا ب�سكل منتظم فقد يوؤدي ذلك اإىل جمموعة من امل�س�كل 

ال�سحية.

العثور على طفلة حية 
بعد 41 عاما من فقدانها

اخلمي�ض   تك�س��ض  ولي��ة  �سلط�ت  اأعلنت 
امل��سي  العثور على امراأة اأمريكية على 
اأرب��ع��ة عقود  اأك���رث م��ن  قيد احل��ي���ة بعد 
ر�سيعة،  ك����ن���ت  ح��ي��ن��م���  ف��ق��دان��ه���  ع��ل��ى 
وطلبت امل�س�عدة يف ك�سف اللغز الذي ل 

يزال يحيط مبقتل والديه�.
تك�س��ض  ال��ع���م يف  امل��دع��ي  م�س�عد  وق����ل 
"مت  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  ويب�سر  ب��رن��ت 
وه��ي على  ه��ويل،  الطفلة  حتديد مك�ن 
و�سحته�  ع���م���   42 وتبلغ  احل��ي���ة  قيد 
بذلك،  ���س��ع��داء  "نحن  واأ����س����ف  جيدة" 
ج����رمي����ة يجب  ل���دي���ن����  ت�������زال  ل���ك���ن ل 

حله�".
الث�ين  -ك�نون  ين�ير  اإىل  احل�دثة  تعود 
جثتي  على  العثور  مت  عندم�   ،1981
قتل  جرمية  �سحية  وقع�  وام���راأة  رج��ل 
مزدوجة على م� يبدو، يف منطقة غ�ب�ت 
يتم  ومل  تك�س��ض.  ب��ولي��ة  هيو�سنت  يف 
التعرف على هويتيهم� ملدة اأربعني ع�م�ً. 
واأت�ح التقدم يف علم الأن�س�ب اجليني يف 
ع�م 2021، التعرف لهوية ال�سحيتني 
وه��م��� تين� وه���رول��د ك��ل��وز، زوج����ن من 
فلوريدا ك�نت لهم� طفلة �سغرية تدعى 

هويل.
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املفيدة الأك�سدة  مب�س�دات  غني   -  1
البوليفينول  الأك�����������س�����دة  مب�������س����د  غ���ن���ي����  ي���ع���ت���رب  ك����م�����، 
)Polyphenol( الذي يحمي خالي� اجل�سم من تراكم 
اجل���ذور احل���رة ال�����س���رة، وال��ت��ي ت��رف��ع م��ن خطر الإ�س�بة 

ب�لأمرا�ض املزمنة مثل ال�سكري.
 University( ووجدت درا�سة علمية ق�مت به� ج�معة
of Scranton( اأن الف�س�ر يحتوي على كمي�ت ع�لية من 
م�س�د الأك�سدة البوليفينول، واملرتبط ب�لعديد من الفوائد 
ال�سحية اأهمه� حت�سن تدفق الدم يف اجل�سم وتعزيز �سحة 
ب�لأمرا�ض  الإ�س�بة  خطر  من  والتقليل  اله�سمي  اجله�ز 

املزمنة مثل �سرط�ن الثدي.

الغذائية ب�لألي�ف  غني   -  2
يف موازاة ذلك، يحتوي كل 100 غرام من الف�س�ر على 15 
الغذائية، وه��ي مفيدة و���س��روري��ة جداً  الأل��ي���ف  غ��رام م��ن 
للج�سم، حيث تعمل على خف�ض خطر الإ�س�بة ب�لعديد من 
الأمرا�ض مثل ال�سمنة وال�سكري من النوع الث�ين وامل�س�همة 

يف فقدان الوزن الزائد وحت�سني عمل اجله�ز اله�سمي.

الزائد الوزن  فقدان  يف  ي�س�عد   -  3
مب� اأن الف�س�ر ع�يل جًدا ب�لألي�ف الغذائية، فذلك يعني اأنه 
ي�س�عد يف ال�سعور ب�ل�سبع لفرة اأطول، وب�لت�يل يقلل من 

كمية ال�سعرات احلرارية املتن�ولة لحًق� خالل اليوم.
بدوره� ق�مت اإحدى الدرا�س�ت العلمية بعمل جتربة متثلت 
يف تن�ول الف�س�ر اأو رق�ئق ال�سيب�ض، ولحظت اأن 15 �سعرا 

حراري� من الف�س�ر ك�ن اأكرث اإ�سب�ع�ً من تن�ول 150 �سعرا 
حراري� من رق�ئق ال�سيب�ض.

اأبرزها الف�سار.. هذه اأ�سرار ت�ساعدك على فقدان الوزن
ي�سعى كثريون ملح�ولة اإنق��ض الوزن، وهذا ل يعني ب�ل�سرورة 
اللتزام بق�ئمة طع�م �س�رمة بل على العك�ض هن�ك وجب�ت 
لذيذة ت�س�عدك على خ�س�رة بع�ض الكيلوغرام�ت وحت�سني 

�سحتك الع�مة.
وهن� اأبرز الوجب�ت اخلفيفة وال�سحية التي ت�سعرك ب�ل�سبع، 
 eat" وت�س�عد على التخل�ض من الوزن، وفق م� نقله موقع

:"this Not that
الف�س�ر  -  1

 Nutrition ك�سفت اإحدى الدرا�س�ت التي اأجرته� جملة
خفيفة،  كوجبة  الف�س�ر  امل�س�ركني  تن�ول  اأن   Journal
�سعرات  ت��ن���ول��وا  فيم�  اأك����رث،  و���س��ب��ع  اأق����ل،  ب��ج��وع  ي�سعرهم 

حرارية اأقل مق�رنة بتن�ول رق�ئق البط�ط�ض.
والأفوك�دو الدج�ج  �سلطة   -  2

وج��دت اإح��دى درا���س���ت التغذية اأن تن�ول الأف��وك���دو خالل 
وجبة واحدة يف اليوم ملدة 12 اأ�سبوع�، ي�س�عد يف التخل�ض 
من الدهون احل�سوية يف البطن، وهي الدهون التي ي�سعب 

ا�ستهدافه� واملرتبطة بزي�دة خم�طر امل�سكالت ال�سحية.
امل�سوي احلم�ض   -  3

اإىل  الو�سول  على  �سي�س�عدك  كمية من احلم�ض  حتمي�ض 
اأه��داف��ك يف اإن��ق������ض ال����وزن، ففي اإح���دى ال��درا���س���ت، فقد 
اأربع  وال��ب��ق��ول��ي���ت  الف��سولي�  ت��ن���ول��وا  ال��ذي��ن  الأ���س��خ������ض 

مرات يف الأ�سبوع 2.5 رطل اأكرث خالل ثم�نية اأ�س�بيع من 
اأقرانهم الذين ل ي�أكلون البقولي�ت.

التف�ح  -  4
يعترب م�سدرا رئي�سي� لالألي�ف الغذائية امل�سبعة وم�س�دات 
لل�سمنة، فيم�  ت�أثريات م�س�دة  له�  التي قد يكون  الأك�سدة 
ت�سري الدرا�س�ت اإىل اأنه من خالل تن�ول تف�حة يومًي� ملدة 

الوزن. فقدان  على  ت�س�عد  اأ�سبوًع�،   12 اإىل   4
امل�سلوق البي�ض   -  5

يحتوي على ن�سبة ع�لية من الربوتني، وهو عن�سر غذائي 
مهم يف برامج احلمية، وتظهر الدرا�س�ت اأنه ميكن اأن يع�لج 

ال�سمنة ومتالزمة التمثيل الغذائي.
القري�ض جنب   -  6

وجد ب�حثو ج�معة ولية فلوريدا اأن تن�ول 30 غراًم� من 
الربوتني من اجلنب القري�ض قبل النوم بحوايل 30 دقيقة 
الغذائي  والتمثيل  الع�سالت  ج��ودة  على  اإيج�بي  ت�أثري  له 

وال�سحة الع�مة.
الد�سم قليل  الزب�دي   -  7

ال���وزن،  ل��ف��ق��دان  امل��الئ��م��ة  ال��وج��ب���ت اخلفيفة  اأك���رث  يعترب 
لي�سبح  وال��ف��راول��ة  ك�لتوت  الفواكه  بع�ض  اإ�س�فة  وميكن 

وجبة غنية.
الأحمر والفلفل  والكرف�ض  واخلي�ر  اجلزر   -  8

تعترب اخل�س�ر مثل اجلزر والفلفل الأحمر والكرف�ض غنية 
كم� حتتوي جميعه� على  ال�سعرات احلرارية،  وقليلة  ب�مل�ء 
مهمة  عن��سر  يجعله�  مم���  ب�ل�سبع  ال�سعور  ت��ع��زز  األ��ي���ف 

فقدان الوزن.

املغرب مينع بّث فيلم 
�سيدة اجلنة املثري للجدل

الفيلم  ع�����ر������ض  امل������غ������رب  م����ن����ع 
"ذا  اجلنة"  "�سيدة  ال��ربي��ط���ين 
يعترب  ال����ذي  ه�فن"  اأوف  ل��ي��دي 
ال�سينم�ئي  املركز  وق�ل  "م�سيئ�". 
"عدم  اإن����ه ق����رر  امل��غ��رب��ي يف ب��ي���ن 
ومنع  الفيلم  لهذا  الت�أ�سرية  منح 
الثق�يف  اأو  ال����ت����ج�����ري  ع���ر����س���ه 
ق�سة  وت���دور  الوطني".  ب���ل��راب 
ال��ف��ي��ل��م ال����روائ����ي ال��ط��وي��ل حول 
ابنة النبي حممد -�سلى اهلل عليه 
و�سلم- ف�طمة الزهراء -ر�سي اهلل 
عنه�- كم� يتن�ول م� ي�سفه الفيلم 
ب�"ال�سراع" على خالفة النبي بعد 
املغربي  ال�سينم�ئي  واملركز  وف�ته. 
م��ك��ّل��ف مب��ن��ح رخ�����ض ال��ع��ر���ض يف 
الق�ع�ت لالأفالم امل�سورة يف املغرب 
ت�م  اح������رام  اإط�������ر  "يف  وخ����رج���ه 
للن�سو�ض الت�سريعية والتنظيمية 
املوؤطرة للقط�ع ال�سينم�ئي" و"م� 
اململكة  ث���واب���ت  م���ع  ت��ت��ع���ر���ض  مل 
وي�أتي  ومقد�س�ته�".  امل��غ��رب��ي��ة 
قرار املركز بعد اأن ا�ستنكر ال�سبت 
املجل�ض العلمي الأعلى، وهو الهيئة 
اإ�سدار  ع���ن  امل�����س��وؤول��ة  ال��ر���س��م��ي��ة 
الفت�وى، حمتوى الفيلم "ب�سدة". 
وندد املجل�ض الذي يراأ�سه الع�هل 
يف  ال�س�د�ض  حممد  امل��ل��ك  املغربي 
حلق�ئق  الف��سح  ب�"التزوير  بي�ن 

ث�بتة يف الت�ريخ الإ�سالمي".
وا�ستنكرت الهيئة الدينية "التزوير 
وامل�سلمني،  لالإ�سالم  ي�سيء  ال��ذي 
وت��رف�����س��ه ك��ل ال�����س��ع��وب، ل��ك��ون��ه ل 
يخدم م�س�حلهم العلي� بني الأمم 

يف هذا الع�سر ب�لذات".
من  الث�لث  يف  الفيلم  ع��ر���ض  ب���داأ 
واألغت  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  يونيو 
الربيط�نية  "�سينيوورلد"  �سبكة 
ب���رجم���ت���ه بعد  ال�����س��ي��ن��م���  ل�������دور 
خ�رج  م�سلمون  نّظمه�  تظ�هرات 

دور �سينم� ُبّث فيه�.

ا�سطدام مروع 
لـ »�سبايدرمان«  يف مبنى

ل�سخ�سية  ع�������ر��������ض  ان�����ت�����ه�����ى 
�س�لة  اف��ت��ت���ح  يف  "�سب�يدرم�ن" 
يف  لن�����د  ب����دي����زين  "اأفينجرز" 
ك�����ل����ي����ف����ورن����ي�����، ع����ل����ى ن����ح����و غري 
م���ت���وق���ع، ب��ع��دم��� ف�����س��ل يف اإجن�����ز 

قفزة ك�ن يقدمه� اأم�م اجلمهور.
ا�سطدام  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  واأظ���ه���ر 
ك�ن  ال��ذي  ب�ملبنى  "�سب�يدرم�ن" 
و�سط  ف��وق��ه،  يهبط  اأن  ي��ف��ر���ض 
ذهول اجلمهور الذي ك�ن ح��سرا 
املثرية.  اللقطة  ملت�بعة  امل��ك���ن  يف 
"ديزين  ك�سفت  ال�سطدام،  وبعد 
"�سب�يدرم�ن  اأن  للجمهور  لند" 
روبوت"،  واإمن�����  حقيقي�  ي��ك��ن  مل 
"يون�يتد  وك����ل���ة  ذك����رت  ح�����س��ب��م��� 

بر�ض اإنرن��سون�ل" لالأنب�ء.

ي�ساهي ال�سيب�س لذة وقليل ال�سعرات.. ما ل تعرفه عن الف�سار

يعترب الف�سار "بوب كورن" الوجبة املثالية عند م�ساهدة 
وقليلة  و�سهية  خفيفة  وج��ب��ة  ع��ن  ال��ب��ح��ث  اأو  فيلم 

ال�سعرات، مقارنة بنظرياتها من رقائق البطاطا املقلية 
"ال�سيب�س".

ال�سحية،  والأطعمة اخلفيفة  امل�سليات  ويعد من 
فهو غني باملغذيات املختلفة، لكن للأ�سف يف بع�س 

وال�سكر  الدهون  من  بالكثري  حت�سريه  يتم  الأحيان 
وامللح، الأمر الذي قد ي�سبب ال�سرر لل�سحة.

الف�سار،  لتناول  ال�سحية  الفوائد  بع�س  هناك  كذلك، 
بالإ�سافة اإىل احتوائه على ن�سبة عالية من الألياف، اإذ 

يحتوي اأي�سًا على الأحما�س الفينولية، وهي نوع من 
م�سادات الأك�سدة.

بالإ�سافة اإىل ذلك، يتكون الف�سار من حبوب 
مهمة  غ��ذائ��ي��ة  جمموعة  وه��ي  ك��ام��ل��ة، 

مبر�س  الإ�سابة  خطر  من  تقلل  قد 
وارتفاع  القلب  واأمرا�س  ال�سكري 

وفق  الب�سر،  ل��دى  ال��دم  �سغط 
موقع WebMd الطبي.

التي  الأط��ع��م��ة  م���ن  وي��ع��د 
الكاملة،  احلبوب  حتت  تندرج 

القيم  م��ن  ال��ع��دي��د  ميتلك  ه��و  ب��ال��ت��ايل 
 387 على  منه  غرام   100 يحتوي  اإذ  الهامة،  الغذائية 

�سعرا حراريًا، بالإ�سافة اإىل العديد من الفيتامينات.

احلليب،  خ��سة  الأل��ب���ن،  منتج�ت  من  اأك��رب  كمي�ت  يتن�ولون  الذين  اأن  جديدة  درا�سة  اأظهرت 
يواجهون خطراً اأكرب لالإ�س�بة ب�سرط�ن الربو�ست�ت� مق�رنة مع الذين يتن�ولون كمي�ت اأقل.

ومل جتد الدرا�سة اأي ارتب�ط بني زي�دة خطر الإ�س�بة ب�سرط�ن الربو�ست�ت� وتن�ول الك�ل�سيوم غري 
امل�سنوع من منتج�ت الألب�ن، م� ي�سري اإىل اأن مواد اأخرى غريه يف هذه العالقة.

واأجريت الدرا�سة يف ج�معة لوم� ليندا بك�ليفورني�، وق�لت نت�ئجه� اإن "الرج�ل الذين ي�ستهلكون 
430 غرام�ً من منتج�ت الألب�ن يومي�ً، اأي م� يع�دل كوب�ً من احلليب، واجهوا زي�دة ب�  حوايل 
20.2 غرام�ً  %25 يف خطر الإ�س�بة ب�سرط�ن الربو�ست�ت� مق�رنة مع الرج�ل الذين تن�ولوا 

فقط منه� يومي�ً، اأي م� يع�دل ن�سف كوب".
اأن��واع احلليب ك�مل  بني  ه�م�ً  اإك�سرب�ض"، فرق�ً  "ميدك�ل  ن�سره� موقع  التي  الدرا�سة  ومل جتد 

الد�سم، وقليل  الد�س�مة اأو غري الد�سم..
زادت كمية احلليب  كلم�  اأن خطر �سرط�ن الربو�ست�ت� يتخذ منحى حتذيري�ً  الب�حثون  ولحظ 

التي يتن�وله� الرجل يومي�ً عن ثلثي كوب.
الورقية  واخل�سروات  املك�سرات،  يف  يوجد  ال��ذي  الك�ل�سيوم،  م�س�در  تنويع  على  النت�ئج  وحّثت 

اخل�سراء، مثل اخل�ض، وال�سب�نخ، وامللفوف، والف��سولي� البي�س�ء.

درا�سة تك�سف عالقة الإفراط يف تناول 
احلليب ب�سرطان الربو�ستاتا

باحثون 
ي�سّلطون 

ال�سوء على 
"حا�سة �ساد�سة" 
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�ش�ؤون حملية

خريجو برنامج املاج�ستري يف اأمرا�س وجراحة اللثة يف اجلامعة �سيحظون بفر�سة التقدم للح�سول على ع�سوية الكلية امللكية الأ�سرتالية 

جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية توّقع مذّكرة تفاهم مع الكلية امللكية الأ�سرتالية جلّراحي الأ�سنان لتعزيز التعاون الأكادميي 

عرثت على �سل�سلة ذهب يف منطقة الخت�سا�س

مركز �سرطة الق�سي�س يكرم طالبة لأمانتها و�سط زميالتها

انعكا�سات اجلائحة على الأطفال

»اأبوظبي للطفولة املبكرة« و»جامعة نيويورك اأبوظبي« جتريان درا�سة حول تاأثري جائحة كورونا على الأطفال والأ�سر

•• دبي- الفجر

للطب  را���س��د  ب��ن  حممد  ج�معة  اأ�سبحت 
يف  ج�معة  اأول  دب��ي  يف  ال�سحية  وال��ع��ل��وم 
مع  تف�هم  م��ذك��رة  توقع  الأو���س��ط  ال�سرق 
الكلية امللكية الأ�سرالية جلّراحي الأ�سن�ن، 
الطرفني  بني  الأك���دمي��ي  التع�ون  لتعزيز 
وتوفري فر�ض التدريب املتخ�س�ض لأطب�ء 
خالل  من  اجل�معة  خريجي  من  الأ�سن�ن 
ع�سوية الكلية امللكية الأ�سرالية جلّراحي 

الأ�سن�ن وبرامج الزم�لة.
الدكتور  الأ�ست�ذ  من  ك��ٌل  التف�قية  ووّق��ع 
ن���ئ��ب م��دي��ر اجل�معة  زي��د ه���ين بق�عني، 
بريندان  وال�����س��ي��د  الأك����دمي���ي���ة،  ل��ل�����س��وؤون 
امللكية  للكلية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ب��ي��ك، 
ومبوجب  الأ�سن�ن.  جل��ّراح��ي  الأ�سرالية 
بعد  اجل�معة  خريجو  �سيتمكن  التف�قية، 
يف  ُيعقد  موحد  نه�ئي  لمتح�ن  اخل�سوع 
وجراحة  اأم��را���ض  اخت�س��ض  يف  اجل�معة 
ال��ل��ث��ة، وال��ن��ج���ح ف��ي��ه، م��ن احل�����س��ول على 

درجة امل�ج�ستري يف اأمرا�ض وجراحة اللثة 
على  للح�سول  للتقدم  ت�أهلهم  ج�نب  اإىل 
ع�سوية الكلية امللكية الأ�سرالية جلّراحي 
الأ�سن�ن. ويعد برن�مج الدرا�س�ت العلي� يف 
اأمرا�ض وجراحة اللثة يف اجل�معة معتمداً 
بوزارة  الأك���دمي��ي  العتم�د  مفو�سية  من 

الربية والتعليم يف دولة الإم�رات. 

الأ�ست�ذ  ق���ل  امل��و���س��وع،  ه��ذا  على  وتعليق�ً 
ال��دك��ت��ور زي��د ه���ين ب��ق���ع��ني، ن���ئ��ب مدير 
"يوؤكد  الأك����دمي���ي���ة:  ل��ل�����س��وؤون  اجل���م��ع��ة 
را�سد  بن  بني ج�معة حممد  التع�ون  هذا 
امللكية  والكلية  ال�سحية  وال��ع��ل��وم  للطب 
الأ�سرالية جلّراحي الأ�سن�ن على التزامن� 
الرا�سخ بتوفري الفر�ض التعليمية ملجتمع 
اأخ�س�ئيي طب الأ�سن�ن مع اأبرز املوؤ�س�س�ت 
ال��ع��ل��م��ي��ة يف ال���ع����مل واك��ت�����س���ب اخل����ربات 
التقني�ت  مع  ين�سجم  مب�  امل��ه���رات  و�سقل 

املتطورة."
واأ�س�ف: "�ست�سمن مذكرة التف�هم تزويد 
تقدم�ً  املم�ر�س�ت  ب�أكرث  اجل�معة  خريجي 
يف جم����ل ط���ب الأ����س���ن����ن ع��ل��ى ي���د خرباء 
الكلية امللكية. كم� �ستوفر فر�ض التوا�سل 
مع املخت�سني من حملة �سه�دات الع�سوية 
والزم�لة من كلية اجلراحني ومن جميع 
الرتق�ء  ي�����س���ه��م يف  ال���ع����مل، مم����  اأن���ح����ء 
ب��ج��ودة خ��دم���ت ال��رع���ي��ة اخل������س��ة ب�لفم 

والأ�سن�ن يف دولة الإم�رات". 

عطية،  م��وؤم��ن  الدكتور  ق���ل  ج�نبه،  وم��ن 
رئ��ي�����ض ق�����س��م ع���ل���وم ت�����س��خ��ي�����ض اأم���را����ض 
"ي�سّرن�  اجل����م���ع���ة:  يف  ال���ف���م  وج����راح����ة 
الأ�سرالية  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة  م��ع  ال��ت��ع���ون 
التقدم  فر�سة  لتوفري  الأ�سن�ن  جلراحي 
امللكية  ال��ك��ل��ي��ة  ع��ل��ى ع�����س��وي��ة  ل��ل��ح�����س��ول 
وجراحة  اأم��را���ض  يف  امل�ج�ستري  خلريجي 

ال��ل��ث��ة ك��ج��زء م���ن ام��ت��ح���ن م�����س��رك بني 
هذه  و�ست�سمح  امللكية.  والكلية  اجل�معة 
اجل�معة  يف  الربن�مج  خلريجي  التف�قية 
امل�ستمر  امل��ه��ن��ي  ال���ت���دري���ب  يف  ب���مل�����س���رك��ة 
موؤ�س�سة  يف  وزم��الء  اأع�س�ء  ي�سبحوا  واأن 
على  وق���ئ��م��ة  ع�ملية  مع�يري  ب���أع��ل��ى  تعمل 
والتدريب  الأ���س��ن���ن  ط��ب  تعليم  الأدل���ة يف 
واملم�ر�سة ال�سريرية ".   من ج�نبه اأعرب 
الكلية  رئي�ض  م�ير،  اإي���ن  الدكتور  الأ�ست�ذ 
عن  الأ�سن�ن  جلراحي  الأ�سرالية  امللكية 
"ي�سرن�  وق�ل:  التف�قية.  بتوقيع  �سع�دته 
التع�ون مع ج�معة حممد بن را�سد للطب 
العالق�ت  �سيعزز  والذي  ال�سحية  والعلوم 
الكلية  "لدى  املوؤ�س�ستني."  واأ�س�ف:  بني 
امللكية الأ�سرالية جلراحي الأ�سن�ن زمالء 
وي�سعدن�  الع�مل  اأنح�ء  جميع  يف  واأع�س�ء 
يف  امل�ج�ستري  برن�مج  بخريجي  نرحب  اأن 
اجل�معة �سمن  اللثة يف  اأمرا�ض وجراحة 
جلراحي  الأ�سرالية  امللكية  الكلية  اأ�سرة 

الأ�سن�ن. "

•• دبي-الفجر:

ط�لبة  الق�سي�ض،  �سرطة  م��رك��ز  ف���ج���أت 
يف مدر�سة ك�مربدج، بتكرمي خ��ض و�سط 
على  وحر�سه�  لأم�نته�  تقديراً  زميالته� 
بعد  ���س���ح��ب��ت��ه���  اإىل  ذه���ب  �سل�سلة  اإع������دة 
الأوىل  ال��ط��وار  منطقة  يف  عليه�  عثوره� 
�سرطة  م���رك���ز  اخ���ت�������س��������ض  م��ن��ط��ق��ة  يف 

الق�سي�ض.
ن�ئب  املدح�ين،  �س�مل  �سعيد  العقيد  وك��رم 
مدير املركز، الط�لبة جنت الع�فيه موهى 
حممد، بح�سور الرائد ن��سر عبد العزيز 
اخل���ج��ة رئ��ي�����ض ق�سم ال�����س��وؤون الإداري�����ة، 
اإ�سع�د  ق�����س��م  رئ���ي�������ض  ����س����ه���م���راد  ول���ي���ل���ى 
واأع�س�ء  ال�سب�ط  م��ن  وع���دد  املتع�ملني، 

هيئة التدري�ض يف املدر�سة.
التكرمي  اإن  امل�����دح������ين،  ال��ع��ق��ي��د  وق�������ل 
لن�سكركم"  "ن�سلكم  م��ب���درة  �سمن  ي���أت��ي 
وال�سرك�ء  املتع�ونني  تكرمي  اإىل  اله�دفة 

اخل���رج��ي��ني، ب���ل��و���س��ول اإىل امل��ك��رم��ني يف 
اأم�كنهم وتكرميهم بني زمالئهم، م�سيداً 
ب����أم����ن���ة ال��ط���ل��ب��ة ج��ن��ت ال��ع���ف��ي��ة موهى 
على  وحر�سه�  ت�سرفه�  وح�سن  حم��م��د، 
التوا�سل مع مركز ال�سرطة لإع�دة �سل�سلة 
اإىل  املجتمع  اأف��راد  داعي�ً  ذهب ل�س�حبته�، 

اتخ�ذه� قدوة ومث�ًل لل�سدق والأم�نة.
ال�سيد حممد  الط�لبة  وال��د  ع��رب  ب���دوره، 
�سرطة  بتكرمي  �سع�دته  عن  الدين  ج��سم 
بذلك  ال��ق��ي���م  على  وحر�سه�  لبنته  دب��ي 
بواجبه  ق���م  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  مدر�سته�،  يف 
�سرطة  م���رك���ز  اإىل  ال�����س��ل�����س��ل��ة  ت�����س��ل��ي��م  يف 
حتى  عليه�  اب��ن��ت��ه  ع��ث��ور  ب��ع��د  الق�سي�ض 
تقدمت  م�لكته�. ومن ج�نبه�،  ت�ستعيده� 
ال��ط���ل��ب��ة ج��ن��ت ال��ع���ف��ي��ة م���وه���ى حممد، 
ب�ل�سكر اجلزيل اإىل القي�دة الع�مة ل�سرطة 
الق�سي�ض،  ���س��رط��ة  م��رك��ز  يف  ممثلة  دب���ي 
موؤكداً اأن هذا التكرمي يعد و�س�م�ً ومفخرة 

له� بني زمالئه� يف املدر�سة.

•• اأبوظبي - الفجر

املبكرة  ل��ل��ط��ف��ول��ة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اأج������رت 
اأبوظبي،  ن��ي��وي��ورك  ج���م��ع��ة  م���ع  ب���ل��ت��ع���ون 
درا�سة م�سحية بعنوان »احلي�ة يف ظل ج�ئحة 
اإم�رة  يف  واأ�سرهم  ال�سغ�ر  لالأطف�ل  كورون� 
التغريات  اأهم  الوقوف على  اأبوظبي« بهدف 
الأطف�ل  حي�ة  على  اجل�ئحة  فر�سته�  التي 
جت�رب  على  والتعرف  الإم�����رة،  يف  واأ���س��ره��م 
الأط��ف���ل واأول���ي����ء اأم��وره��م خ��الل اجل�ئحة 
قد  التي  الفر�ض  اأو  التحدي�ت  ذل��ك  يف  مب��� 
للتنفيذ  ق�بلة  بتو�سي�ت  للخروج  تواجههم، 
قط�ع  ومم�ر�س�ت  �سي��س�ت  حت�سني  يف  ت�سهم 
ت��ن��م��ي��ة ال��ط��ف��ول��ة امل���ب���ك���رة، وت��ع��زي��ز خطط 
اجله�ت  تتبن�ه�  ال��ت��ي  ال���س��ت��ج���ب��ة  وب��رام��ج 
اأو  م��ت��غ��ريات  اأي  ت���أث��ري  م��ن  للحد  املختلفة 
على  م�ستقباًل  تطراأ  قد  ا�ستثن�ئية  ظ��روف 

م�سرية منو وازده�ر الأطف�ل.
و����س���ه���دت ال����درا�����س����ة -ال����ت����ي ت���ع���د م����ن بني 
التي  الع�مل  م�ستوى  على  الن�درة  الدرا�س�ت 
ع��ل��ى الأطف�ل  ان��ع��ك������س���ت اجل���ئ��ح��ة  ت��ب��ح��ث 
دون �سن الت�سع �سنوات بح�سب تقرير اأعدته 
 Life in Lockdown«« اليوني�سف 
من    835 اآراء  ا���س��ت��ط��الع   -  )2021(¹
اأولي�ء اأمور الأطف�ل الذين تراوح اأعم�رهم 
ب��ني 0-8 ���س��ن��وات، وم��ق���ب��الت م��ب������س��رة مع 
�سنوات،   8-4 بني  اأعم�رهم  ت��راوح  اأط��ف���ل 
من خالل ا�ستبي�ن مت تنفيذه على مرحلتني 
وف����رباي����ر   2020 )����س���ب���ت���م���رب  زم���ن���ي���ت���ني 
حتدث  قد  التي  التغريات  ملعرفة   )2021
الدرا�سة على  رك��زت  الوقت، حيث  م��رور  مع 

ق��ي������ض ت���أث��ري اجل���ئ��ح��ة ع��ل��ى ع���دة جوانب، 
والتعليم  والبدنية  النف�سية  ال�سحة  اأهمه� 
وال��ت��ف���ع��الت الج��ت��م���ع��ي��ة وال��ع��م��ل ووقت 

ا�ستخدام ال�س��س�ت.
الدميوغرافية  ب���خل�����س���ئ�����ض  ي��ت��ع��ل��ق  ومب���� 
ن�سبته  م���  امل��ت��زوج��ون  مّثل  ال��درا���س��ة؛  لعينة 
الدرا�سة،  يف  امل�س�ركني  اإجم�يل  من   96%
بلغت  %75، يف حني  الأمه�ت  ن�سبة  وبلغت 

ن�سبة امل�س�ركني احل��سلني على موؤهل علمي 
ع�ٍل حوايل %69. ويف ال�ستبي�ن املخ�س�ض 
من   56% ن�سبة  الفتي�ت  مثلت  لالأطف�ل، 
 55% اإجم�يل الأطف�ل امل�س�ركني، وحوايل 
اأعم�رهم  ت�����راوح  ال���ذي���ن  الأط����ف�����ل  ن�����س��ب��ة 
ال�ستبي�ن  حظي  حني  يف  �سنوات،   3-0 بني 
اأ���س��ح���ب الهمم،  11 ط��ف��اًل م��ن  مب�����س���رك��ة 
للم�س�ركني  اجل��غ��رايف  ب�لتوزيع  يتعلق  ومب��� 

تعي�ض يف  ال��ت��ي  الأ���س��ر  مثلت  ال���س��ت��ب��ي���ن  يف 
حيث  م�س�ركة  ن�سبة  اأع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
امل�س�ركة،  الأ���س��ر  اإج��م���يل  م��ن   52% بلغت 
مدينة  يف  تعي�ض  التي  لالأ�سر   46% بينم� 
العني، و%2 يف منطقة الظفرة، كم� �س�رك 
املواطنني،  غ��ري  م��ن   69% ال���س��ت��ب��ي���ن  يف 

و%31 من املواطنني.
 وك�سفت الهيئة عن اأبرز النت�ئج التي خل�ست 
اإليه� الدرا�سة، حيث اأظهرت حدوث تغيريات 
واأ�سرهم  ل��الأط��ف���ل  احل��ي���ة  اأمن����ط  ه�مة يف 
منه� م� هو اإيج�بي ومنه� م� هو �سلبي، حيث 
الوالدين  �سعور  يف  ازدي�����داً  النت�ئج  اأظ��ه��رت 
مرور  مع  ك��ورون���  بفريو�ض  الإ�س�بة  بخطر 
ال��وق��ت ذات���ه وج���ود حت�سن ع�م  ال��وق��ت، ويف 
ال�سحية  الطع�م  تن�ول  ب��ع���دات  يتعلق  فيم� 
ووزن اجل�سم وجودة النوم والن�س�ط البدين 
والرف�هية لدى كٍل من الوالدين والأطف�ل، 
كم� اأظهرت النت�ئج ارتف�ع�ً ملحوظ�ً يف مدى 
حت�سن احل�لة ال�سحية والرف�هية والن�س�ط 
التي  ال�سغوط  وتراجع  الآب���ء  لدى  البدين 

يتعر�سون له� مق�رنة ب�لأمه�ت.
الأ�ست�ذ  الدكتور جو�سلني بيالجنر،  وو�سف 
نيويورك  بج�معة  النف�ض  علم  يف  امل�س�عد 
ب�لت�ريخية لأنه�  امل�سحية  الدرا�سة  اأبوظبي، 
وال�سعور  ال�سحة  على  احل��ف���ظ  اأن  اأظ��ه��رت 
الرئي�سية  التحدي�ت  م��ن  النف�سي  ب���لأم���ن 
التي تواجه الأطف�ل ال�سغ�ر واأ�سرهم يف ظل 
اأثرا  التحدي�ت  ه��ذان  اأن  م�سيف�ً  اجل�ئحة، 
ب�سكل كبري على حي�ة هذه الأ�سر التي ليده� 

اأطف�ل �سغ�ر.
فون  اأنتجي  ال��دك��ت��ورة  اأ���س���رت  ج�نبه�  وم��ن 

�سوت�سودوليتز، الأ�ست�ذ امل�س�عد يف علم النف�ض 
الدرا�سة  اأن  اإىل  اأبوظبي،  نيويورك  بج�معة 
تع�لج فجوة معرفية ه�مة تتعلق بفهم ت�أثري 
لديه�  التي  الأ�سر  على  كوفيد19-  ج�ئحة 
اأن  م�سيفة  اأبوظبي،  اإم���رة  يف  �سغ�ر  اأطف�ل 
النت�ئج الرئي�سية التي خل�ست اإليه� الدرا�سة 
اأظهرت حدوث تغيريات ه�مة يف منط حي�ة 
اجل�ئحة.   ب�سبب  واأ�سرهم  ال�سغ�ر  الأطف�ل 
كم� اأظهرت الدرا�سة اأن اأولي�ء الأمور وجدوا 
اأطف�لهم  دع��م  يف  ال��وق��ت  م���رور  م��ع  �سهولة 
التي  الظروف  ب�سبب  بعد  عن  التعليم  اأثن�ء 
يف  ملحوظ�ً  وانخف��س�ً  اجل�ئحة،  فر�سته� 
ف�ساًل  ب�أطف�لهم.  ال��وال��دي��ن  ع��الق��ة  ج���ودة 
عن اأن مقدار الوقت الذي يق�سيه الوالدان 
ال�س��س�ت ظل ث�بت�ً، ولكنه ارتفع ب�سكل  اأم�م 
الذين  �سيم�  ل  لالأطف�ل،  ب�لن�سبة  ملحوظ 
تراوح اأعم�رهم بني 0-3 �سنوات، وبح�سب 
الأطف�ل  م��ع  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  امل��ق���ب��الت  نت�ئج 
الوقت،  م��رور  مع  قلق�ً  اأق��ل  الأط��ف���ل  اأ�سبح 
ويف الوقت الذي فر�ست فيه اجل�ئحة العديد 
من ال�سغوط�ت على ال�ستقرار الوظيفي يف 
اأن  عن  الدرا�سة  ك�سفت  الع�مل  دول  خمتلف 
%20 من الآب�ء والأمه�ت واجهوا �سعوب�ت 
اأثن�ء اجل�ئحة، لكن  ب�سبب فقدان وظ�ئفهم 
هذا الرقم ك�ن ث�بت�ً مع مرور الوقت، اإ�س�فة 
ذكره�  التي  القت�س�دية  ال�سعوب�ت  اأن  اإىل 
الآب�ء والأمه�ت الذين لديهم اأطف�ل تراوح 
مع  ث�بته  ظلت  �سنوات   8-4 ب��ني  اأع��م���ره��م 
مرور الوقت، بينم� �سجلت ارتف�ع�ً ملحوظ�ً 
ب�لن�سبة لأولي�ء اأمور الأطف�ل الذين تراوح 

اأعم�رهم بني 0-3 �سنوات. 

طالب مدار�س يزورون 
ا�سطبالت فر�سان �سرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

زار وفد من طلبة مدر�سة جرن ي�فور ومدر�سة الظ�هر للتعليم الأ�س��سي 
اإدارة الدوري�ت اخل��سة بقط�ع الأمن اجلن�ئي يف �سرطة اأبوظبي، واطلعوا 
على اأهداف دوري�ت الفر�س�ن  وجهوده� يف حفظ الأمن  ب�لأحي�ء ال�سكنية 

يف اإم�رة اأبوظبي. 
اهتم�م  الفر�س�ن  دوري����ت  ف��رع  مدير  اخليلي  خليفة  را���س��د  ال��رائ��د  واأك���د 
"الدوري�ت بن�سر التوعية لدى اجلمهور ب�لركيز على رفع احل�ض الأمني 

لديهم، ليكونوا عوًن� لل�سرطة يف الق�س�ء على الظواهر ال�سلبية.
وتعرف الطالب خالل جولة تعريفية  من  امل�س�عد اأول ف�ر�ض اأمل حممد 
دعم  ال��دوري���ت يف  اإىل مه�م  ن�سيب،  �س�مل  روي��ة  ف�ر�ض  وامل�س�عد  ال�سحي، 
خمتلف اجله�ت ال�سرطية يف امليدان �سمن منظومة العمل املتك�مل لتعزيز 
الطم�أنينة لدى اجلمهور وخدمة ملنظومة الأمن يف الإم�رة والوق�ية من 

اجلرمية وبث الطم�أنينة يف املجتمع.

وفد من �سرطة الفجرية يطلع على اجلهود 
التطويرية يف مرور �سرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

اطلع وفد من �سرطة الفجرية على اجلهود التطويرية واأف�سل املم�ر�س�ت 
واملق�رن�ت  املعي�رية املطبقة يف مديرية املرور والدوري�ت بقط�ع   العملي�ت 

املركزية ب�سرطة اأبوظبي . 
وبحث العميد حممد �س�حي احلمريي مدير مديرية املرور والدوري�ت ، 
مع الوفد  الزائر  برئ��سة العقيد �سيف را�سد الزحمي  مدير اإدارة �سرطة 
دب� الفجرية �سبل تعزيز التع�ون  وتب�دل اخلربات  يف املج�لت  ذات الهتم�م  

امل�سرك واملرتبطة بجهود تعزيز  ال�سالمة  املرورية .
املتبعة  ون��ظ���م عمل  امل��م���ر���س���ت  ���س��رح ح���ول  اف�سل   اإىل   ال��وف��د  وا�ستمع 
وال�سي��س�ت  للمديرية   التنظيمي  الهيكل  و  والواجب�ت  وامله�م  الدوري�ت 
والأهداف  القي��ض  وموؤ�سرات  الأمنية،  ال�ستج�بة  دوري�ت  بعمل  املرتبطة 
والإح�س�ئي�ت  والدرا�س�ت  الداعمة  والأنظمة  وال��ربام��ج  ال�سراتيجية، 

واخلطط املرورية.
الدوري�ت  وت�سليم  ا�ستالم  اآلية  على  اجلولة   خ��الل  الزائر  الوفد  واطلع 
الأمنية يف فرع �سوؤون الآلي�ت، والربامج والأنظمة امل�ستخدمة، كم� اطلعوا 
على الدورية الذكية والأنظمة والأجهزة املزودة به�، و اآلية العمل والأنظمة 

املتبعة يف ق�سم املدينة الآمنة، ومه�م  من�سة العملي�ت يف اإدارة العملي�ت.
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ل يعلم اجلميع اأن لدينا حا�سة اإ�سافية ت�سمى احل�س الداخلي، اإىل 
جانب حوا�سنا اخلم�س: اللم�س والب�سر وال�سمع وال�سم والتذوق.

وهذا هو ال�سعور باحلالة الداخلية جل�سمنا، حيث ي�ساعدنا على 
تنظم  التي  الداخلية  الإ�سارات  وتف�سري  ال�سعور 

اجلوع  مثل  اأج�سامنا،  يف  احليوية  الوظائف 
ومعدل  اجل�سم  ح��رارة  ودرج��ة  والعط�س 

�سربات القلب.

وعلى الرغم من اأنن� ل نالحظ ذلك كثريا، اإل اأنه �سعور 
يعمل  اجل�سم  يف  نظ�م  كل  اأن  ي�سمن  لأن��ه  الأهمية  ب�لغ 
اإىل  الأمثل. ويقوم بذلك عن طريق تنبيهن�  النحو  على 
ال��وق��ت ال��ذي ق��د يكون فيه ج�سمن� غ��ري م��ت��وازن - مثل 

جعلن� نتن�ول م�سروب� عندم� ن�سعر ب�لعط�ض.
ويعترب احل�ض الداخلي مهم� اأي�س� ل�سحتن� العقلية. هذا 
لأنه ي�س�هم يف العديد من العملي�ت النف�سية - مب� يف ذلك 
الع�طفية،  والرف�هية  الجتم�عية  والقدرة  القرار  �سنع 
وفق� لتقرير من اإعداد جينيفر موريف، حم��سرة يف علم 
برنتي�ض،  وفري�  بلندن،  ه��ول��واي  روي���ل  بج�معة  النف�ض 
اأورموند �سريت ل�سحة  دكتوراه يف معهد غريت  ط�لبة 

الطفل، ج�معة ك�ليفورني�.
واأب����ل����غ ع���ن ا����س���ط���راب داخ���ل���ي يف ال���ع���دي���د م���ن ح����لت 

والقلق  الكتئ�ب  العقلية - مب� يف ذلك  ال�سحة 
وا���س��ط��راب���ت الأك����ل. وق��د يف�سر 

م�س�ركة  ���س��ب��ب  اأي�������س���� 
ال���������ع���������دي���������د م����ن 

ال�سحة  ح�لت 
ال���ع���ق���ل���ي���ة يف 
اأع����������را�����������ض 
مم�����ث����ل����ة - 
النوم  م��ث��ل 
ب  مل�سطر ا

اأو التعب.
وعلى الرغم 
اأهمية  م����ن 

ك  ا ر د لإ ا
ال���������داخ���������ل���������ي 

جوانب  جلميع 
������س�����ح�����ت�����ن������، ل 

ُي�������ع�������رف �����س����وى 
القليل عم� اإذا ك�ن 

والن�س�ء  ال���رج����ل 
مدى  يف  يختلفون 

دق�������ة اإح�������س��������س���ه���م 
الداخلية  ب���لإ���س���رات 

لأج�س�مهم.
ف��������إن  الآن،  وح������ت������ى 

ال��ت��ي بحثت  ال��درا���س���ت 
ال����رج�����ل  ك�������ن  اإذا  ف���ي���م���� 

والن�س�ء املتوافقون مع اجلن�ض 
)ال�سخ�ض الذي تتوافق هويته اجلن�سية مع 

اإ�س�رات  ويف�سر  ي�ست�سعر  البيولوجي(  جن�سه 
ب�سكل  وامل���ع���دة  وال��رئ��ت��ني  ال��ق��ل��ب  م��ن  التح�س�ض 
خم��ت��ل��ف، وج����دت ن��ت���ئ��ج خم��ت��ل��ط��ة. وم���ن املهم 
لأنه�  موجودة،  الختالف�ت  ك�نت  اإذا  م�  معرفة 

العقلية  ال�سحة  يف  لالختالف�ت  فهمن�  حت�سن  قد 
والبدنية.

على  ول��ل��ح�����س��ول 
اأو�سح،  ����س���ورة 

دم���������������������������������ج 
ن  حثو لب� ا
ب������ي�������ن�������ت 

م��ن 93 
درا����س���ة 

تبحث 
يف 

الإدراك ال��داخ��ل��ي ل��دى ال��رج���ل وال��ن�����س���ء. ورك����زوا على 
الن��ض  اإدراك  كيفية  يف  نظرت  التي  الدرا�س�ت 
لإ����س����رات ال��ق��ل��ب وال���رئ���ة وامل���ع���دة عرب 

جمموعة من امله�م املختلفة.
بع�ض  طلبت  املث�ل،  �سبيل  وعلى 
امل�س�ركني  م����ن  ال�����درا������س������ت 
بينم�  قلبهم،  دق����ت  ح�س�ب 
امل�س�ركني  اآخ��رون من  طلب 
ال�سوء  ك����ن  اإذا  م���  حت��دي��د 
الوام�ض حدث عندم� تقل�ست 
ك�ن  اإذا  م���  اخ��ت��ربوا  اأو  م��ع��دت��ه��م، 
ب���إم��ك���ن��ه��م اك��ت�����س���ف اخ���ت���الف يف 
جه�ز  يف  التنف�ض  اأث��ن���ء  اأنف��سهم 

يجعل الأمر اأكرث �سعوبة.
الداخلي  احل�����ض  اأن  التحليل  ووج���د 
يختلف يف الواقع بني الرج�ل والن�س�ء. 
وك�نت الن�س�ء اأقل دقة ب�سكل ملحوظ يف 
حد  )واإىل  القلب  على  تركز  التي  امل��ه���م 
مق�رنة  ال��رئ��ة(  على  تركز  التي  امل��ه���م  م��� 
ب�لرج�ل. ول يبدو اأن هذه الختالف�ت 
مي��ك��ن ت��ف�����س��ريه��� م���ن خ���الل عوامل 
�سعوبة حم�ولة  م��دى  مثل   - اأخ���رى 
الختالف�ت  اأو  املهمة،  اأثن�ء  امل�س�ركني 
اأو  م��ث��ل وزن اجل�����س��م  ال��ف�����س��ي��ول��وج��ي��ة، 

�سغط الدم.
وعلى الرغم من اكت�س�ف اختالف�ت كبرية 
بني مه�م �سرب�ت القلب، اإل اأن نت�ئج امله�م 
اأقل و�سوح�. وقد يكون هذا  الأخرى ك�نت 
الدرا�س�ت  م��ن  فقط  �سغرية  ن�سبة  ب�سبب 
ال��رئ��ة وامل��ع��دة. وقد  اإدراك  ن��ظ��رت يف  ال��ت��ي 
اإذا ك�ن  يكون من ال�س�بق لأوان��ه معرفة م� 
الرج�ل والن�س�ء يختلفون يف اإدراكهم لهذه 

الإ�س�رات.

ال�سحة النف�سية
على  مل�س�عدتن�  مهمة  ال��ن��ت���ئ��ج  ت��ك��ون  ق��د 
فهم �سبب انت�س�ر العديد من ح�لت ال�سحة 
بني  والك��ت��ئ���ب(  ال��ق��ل��ق  )م��ث��ل  ال�س�ئعة  العقلية 

الن�س�ء اأكرث من الرج�ل منذ �سن البلوغ وم� بعده.
واق���رح���ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ظ��ري���ت ل�����س��رح ذل���ك - مثل 
اأو  للتوتر  والتعر�ض  وال�سخ�سية  والهرمون�ت  ال��وراث��ة 

حمنة الطفولة.
ولكن نظرا لأنن� نعلم اأن احل�ض الداخلي مهم للرف�هية، 
تف�سر جزئي�  قد  الداخلي  الإدراك  الختالف�ت يف  فرمب� 
���س��ب��ب م��ع���ن���ة ال��ن�����س���ء م���ن ال��ق��ل��ق والك���ت���ئ����ب اأك����رث من 
ميكن  ال��داخ��ل��ي  الإدراك  �سعوب�ت  لأن  وذل���ك  ال��رج���ل. 

امل��ج���لت، مب��� يف ذلك  العديد م��ن  ت��وؤث��ر على  اأن 
واملعرفية،  والج��ت��م���ع��ي��ة  ال��ع���ط��ف��ي��ة  ال��وظ���ئ��ف 
للعديد من ح�لت  وكله� عوامل خطر معروفة 

ال�سحة العقلية.
وقد تكون معرفة الختالف�ت يف كيفية اإح�س��ض 
مهم�  اأم��را  التداخل  ب�إ�س�رات  والن�س�ء  الرج�ل 

اأي�س� لعالج املر�ض العقلي.
وب��ي��ن��م��� ت�����س��ري ال���درا����س����ت اجل���دي���دة اإىل 

يح�سن  ال��داخ��ل��ي  الإدراك  حت�سني  اأن 
الدرا�س�ت  ت�سري  العقلية،  ال�سحة 

قد  ال������رج�������ل  اأن  اإىل  اأي���������س����� 
التح�س�ض  اإ�س�رات  ي�ستخدمون 
املث�ل  �سبيل  ع��ل��ى   - ال��داخ��ل��ي 

اأك���رث م��ن الن�س�ء  ال��ق��ل��ب -  م��ن 
عند مع�جلة عواطفهم.

كم� اأبلغ عن اختالف�ت 
اأخ��رى، حيث ت�سري 
اإىل  ال�������درا��������س��������ت 

يهتّمن  ال��ن�����س���ء  اأن 
ب�إ�س�رات التداخل اأكرث من الرج�ل.

وقد يعني هذا اأن العالج�ت التي ت�ستهدف اأو ت�سعى 
ب�سكل  تعمل  ق��د  الداخلي  الإدراك  حت�سني  اإىل 
الأ�س�ليب  اأن  اأو  الأ�سخ��ض،  بع�ض  مع  اأف�سل 
الآخرين.  مع  اأف�سل  ب�سكل  تعمل  قد  املختلفة 

وهذا �سيء �ستحت�ج الأبح�ث امل�ستقبلية للتحقيق 
فيه.

الختالف�ت  ه���ذه  اأن  ن��ع��ل��م  ب��ي��ن��م���  ل��ك��ن 
م����وج����ودة، م���� زل���ن���� ل ن���ع���رف م� 

الب�حثني  ول��دى  ي�سببه�.  ال��ذي 
النظري�ت، مب� يف ذلك  بع�ض 

الف�سيولوجية  ال���ت���غ���ريات 
وال����ه����رم����ون����ي����ة امل���م���ي���زة 

معظم  ب���ه����  مي����ر  ال����ت����ي 
ال������رج�������ل وال����ن���������س�����ء. 

وق�������د ي�����ك�����ون اأي�������س���� 
الختالف�ت  ب�����س��ب��ب 
ال�����رج������ل  ع��������دد  يف 
يتم  الذين  والن�س�ء 

يف  التفكري  تعليمهم 
اإ�س�رات  اأو  ع��واط��ف��ه��م 

الأمل.وقد  مثل  التح�س�ض، 
جلميع  الأف�سل  الفهم  يكون 

القدرة  على  توؤثر  التي  العوامل 
اأمرا مهم� لتطوير عالج�ت  البينية 
اأف�سل يف يوم من الأي�م للعديد من 

ح�لت ال�سحة العقلية.

قد تكون مفتاح رفاهيتنا اإذا ا�ستمعنا اإليها!

باحثون ي�سّلطون ال�سوء على "حا�سة �ساد�سة" 

ميكن اأن يزيد امل�ستويات بن�سبة 50 % ..

 اأف�سل وقت يف اليوم لتناول فيتامني )د(!

اإل  غذائي،  كمكمل  )د(  بفيت�مني  يو�سى  وبينم� 
اليوم،  تن�وله يف وق��ت حم��دد م��ن  اإذا ج��رى  اأن���ه 
ف�����س��ي��ك��ون اأك����رث ف��ع���ل��ي��ة. وم���ن الأف�����س��ل تن�ول 

العديد من مكمالت الفيت�مين�ت مع الوجب�ت.
وقد يكون تن�ول فيت�مني )د( مع اأكرب وجبة يف 

اليوم هو الأكرث ف�ئدة.

ووجدت درا�سة اأن اأولئك الذين تن�ولوا فيت�مني 
)د( مع اأكرب وجبة لهم يف اليوم، زادت م�ستوي�ت 
فيت�مني )د( يف نظ�مهم بن�سبة %50. والغر�ض 
الأ�س��سي من فيت�مني )د(، كم� تقول NHS، هو 
امل�س�عدة يف "تنظيم كمية الك�ل�سيوم والفو�سف�ت 

يف اجل�سم".

�ست�س�عد  الغذائية  العن��سر  ف�إن  لذلك،  ونتيجة 
واأ�سن�نه  ال�سخ�ض  عظ�م  �سحة  على  احلف�ظ  يف 

وع�سالته.
واإذا ك�ن ال�سخ�ض يع�ين من نق�ض فيت�مني )د(، 
فقد يكون لذلك عواقب �سلبية. وميكن اأن يوؤدي 

اإىل ت�سوه�ت العظ�م، يف �سكل ك�س�ح الأطف�ل.

العظ�م  اأمل  اأن يحدث  ذل��ك، ميكن  وع��الوة على 
ب�سبب ح�لة تعرف ب��سم لني العظ�م عند الب�لغني.
وعلى الرغم من اأن الأ�سخ��ض املعر�سني خلطر 
كبري لعدم احل�سول على م� يكفي من فيت�مني 
اأعم�رهم بني  ت��راوح  الذين  الأط��ف���ل  )د(، مثل 
ب��ستخدامه  يو�سى  والأطف�ل،  �سهرا  و48   12

على مدار ال�سنة.
الكثري من فيت�مني )د(  تن�ول  ي��وؤدي  اأن  وميكن 
على مدى فرة طويلة اإىل م�س�كل خطرية، مب� 
يف ذلك تلف القلب والكلى والعظ�م. وهذا ب�سبب 
وهي  اجل�����س��م،  يف  الك�ل�سيوم  م��ن  الكثري  ت��راك��م 

ح�لة تعرف ب��سم فرط ك�ل�سيوم الدم.

اأف�سل طريقة لزي�دة م�ستوي�ت فيت�مني  وتكمن 
تن�ول  يف  ال�������س���ت����ء،  ف�����س��ل  خ����الل  خ������س��ة  )د(، 

الأطعمة الغنية ب�لفيت�مني.
ال��زي��ت��ي��ة وال��ل��ح��وم احلمراء  وت��ع��ت��رب الأ����س���م����ك 
كله�  املدعمة  الأط��ع��م��ة  وبع�ض  البي�ض  و�سف�ر 

م�س�در غذائية لفيت�مني )د(.

تو�سي هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية NHS بتناول مكملت فيتامني )د( خلل اأ�سهر ال�ستاء اأو من �سبتمرب اإىل اأبريل، لأن اجل�سم ل ي�ستطيع اإنتاج ما يكفي 
من الفيتامني من �سوء ال�سم�س القليل.
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العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة :برفكت بوينت لل�سي�نة 

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: املب�ين رخ�سة رقم : 3667769 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة ط�رق علي �س�لح �س�مل الفردي %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف ن��سر من�سور علي ن��سر النعيمي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  ف�إن  واإل  الإعالن 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة :�س�لون جولدن م��سك 

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: للرج�ل رخ�سة رقم : 2540245 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة �س�ين اخر حممد نزير %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف حممد عبداهلل هالل احلم�دي
تعديل نوع الرخ�سة/ من جت�رية اىل مهنية

تعديل �سكل ق�نوين/من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة مهنية
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  ف�إن  واإل  الإعالن 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة :ور�سة 20 تو 20 لت�سليح 

CN قد تقدموا اإلين� بطلب: ال�سي�رات رخ�سة رقم : 4382150 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة عبداهلل ح�سني ابراهيم حممد احلم�دي %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف حمدان ع�مر عبداهلل مغ�م�ض احلم�دي

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
ال�س������دة/�سمن  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN وج�مي لبيع ال�سمن رخ�سة رقم:2772807 
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
ال�س������دة/ات�ض  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ات�ض لتج�رة الطيور رخ�سة رقم:3690545 
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
ال�س������دة/جورج  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خي�سينج لال�ست�س�رات القت�س�دية
CN قد تقدموا الين� بطلب  رخ�سة رقم:4133299 

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
ال�س������دة/ك�فية  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ف�يف ديقريز رخ�سة رقم:2498926 
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/بوليف�رد 

CN دراي كلني رخ�سة رقم:1065713 
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
ال�س������دة/تنت  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN م��سر لزينة ال�سي�رات رخ�سة رقم:2114967 
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التج�ري:�سلو�سني ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 7، 0 مبنى ال�سيد �س�لح ن��سر فرج بن كده واخرين

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�س�دي: 2539072 
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
لل�سركة  ق�نوين  كم�سفي  احل�س�ب�ت،  لتدقيق  دلت�  ال�س�دة/مكتب  تعيني   -  2
بت�ريخ:2022/06/07  وذلك بن�ء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري 

الع�دية املوثق لدى ك�تب العدل ب�لرقم:2205022091
 ت�ريخ التعديل:2022/06/10

املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/كيو �سكيب كومتك 

CN قد تقدموا الين� بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1013833 
تعديل اإ�سم جت�ري من/ كيو �سكيب كومتك - ذ م م 

Q SCAPE KOMTEC - L L C 

اإىل /رينوف� للمق�ولت الع�مة ذ.م.م 
RENNOVA GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�س�دية خالل يوم واحد من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن 
اأو دعوى بعد انق�س�ء  واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/ور�سة ال�سفينة لت�سليح ال�سي�رات ذ.م.م

قد تقدموا الين� بطلب  CN  رخ�سة رقم:1053691 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة عفراء على حممد املن�سورى %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف �س�لح �سعيد املن�سورى

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف ن�س�ل ف�روق جراد

تعديل �سكل ق�نوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جت�ري من/ ور�سة ال�سفينة لت�سليح ال�سي�رات ذ.م.م

AL SAFEENA AUTO REEPAIR WORKSHOP L.L.C

اإىل /ور�سة ال�سفينة لت�سليح ال�سي�رات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

AL SAFEENA AUTO REEPAIR WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�س�دية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �سبعة اأي�م من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن واإل ف�إن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقدان �سهادات ا�سهمالعدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة من م�سرف اأبوظبي الإ�سلمي لكل من

187 �سهم رقم ال�سهادة 1059725 ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد   .1

188 �سهم رقم ال�سهادة 1059734 ال�سهم  عدد  اإبراهيم  حممد  2.ن�سره 

187 �سهم رقم ال�سهادة 1059730 ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد  ملياء   .3

4. عبري اأحمد نا�سر علي الفردان عدد ال�سهم 188 �سهم رقم ال�سهادة 1059731

1059732 ال�سهادة  رقم  �سهم   188 ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد  را�سد   .5

1059733 ال�سهادة  رقم  �سهم   187 ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد  خوله   .6

188 �سهم رقم ال�سهادة 1059726 ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد  اأ�سماء   .7

1059727 ال�سهادة  رقم  �سهم   187 ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد  عبداهلل   .8

1059728 ال�سهادة  رقم  �سهم   188 ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد  نا�سر   .9

1059729 ال�سهادة  رقم  �سهم   188 ال�سهم  عدد  الفردان  علي  نا�سر  اأحمد  حممد   .10

فعلى من يجدهم ت�سليمهم للبنك املذكور اأعله 
اأو الت�سال على الرقم 0506462646 م�سكورًا

ن�سر الإعلن على م�سوؤولية املعلن

فقدان �سهادات ا�سهمالعدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
فقد ال�سيد / مطر مبارك مطر حميد املن�سوري )امارات اجلن�سية( 

�سهادات ا�سهم �سادرة من )�سركة منازل العقارية �س.م.خ(..

�سهما  10،827 الأ�سهم  عدد   105061 ال�سهادة  1-رقم 

�سهم.  90،000 الأ�سهم  عدد   106805 ال�سهادة  2-رقم 

  الرجاء ممن يجدهم ت�سليمهم لل�سركة املذكورة اعله او الت�سال 

على تلفون رقم   0525653676 م�سكورا.

فقدان �سهادات ا�سهمالعدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة عن )م�سرف ابوظبي ال�سلمي( بال�سماء التالية:

املن�سوري مطر  مبارك  مطر   -1
رقم امل�ساهم ADIB10200522  بعدد 151 �سهما.

املن�سوري حميد  مطر  مبارك  علي   -2
رقم امل�ساهم ADIB10200533  بعدد 151 �سهما.

املن�سوري مطر  مبارك  مطر  مبارك   -3
رقم امل�ساهم ADIB10200524  بعدد 151 �سهما.

املن�سوري حميد  مطر  مبارك    -4
رقم امل�ساهم ADIB10200531  بعدد 151 �سهما.

�سليم حممد  فليوه   -5
رقم امل�ساهم ADIB10200532  بعدد 151 �سهما.

املن�سوري مطر  مبارك  �سعيد    -6
رقم امل�ساهم ADIB10200527  بعدد 151 �سهما.

املن�سوري الغفاري  مطر  مهرة    -7
رقم امل�ساهم ADIB10200523  بعدد 150 �سهما.

املن�سوري مطر  مبارك  �سعيد  حممد    -8
رقم امل�ساهم ADIB10200530  بعدد 150 �سهما.

املن�سوري مطر  مبارك  �سعيد  �سيخة    -9
رقم امل�ساهم ADIB10200529  بعدد 151 �سهما.

الرجاء ممن يجدهم ت�سليمهم لأقرب فرع من فروع م�سرف ابوظبي 
الإ�سلمي. او الت�سال على تلفون رقم 0525653676 م�سكورا

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  2536/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�لثة رقم 185 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي،  جت���ري   2018/1780 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�س�در  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)13146682.76 درهم( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف

ط�لب التنفيذ: بنك دبي التج�ري - �ض م ع  
عنوانه : اإم�رة دبي - �س�رع بور�سعيد - بجوار ديرة �سيتي �سنر - بن�ية بنك دبي التج�ري / بوك�لة املح�ميني را�سد بوج�سيم 

وعب��ض امل�لكي - وميثله : عب��ض م�ستت فندي امل�لكي  
املطلوب اإعالنه : �سركة الإحت�د للبن�ء والإ�ستثم�ر - ذ م م  

عنوانه : اإم�رة دبي / ديرة - املطينة / مكتب )512-513( ملك �سركة الغرير لال�ستثم�ر / مق�بل الريف مول / �ض 
ب 5238 دبي / ه�تف رقم 045118999 بريد الكروين mail@ascon.uae مك�ين : 3072396004 - 

mail@ascon.uae  -  0097147073156  -  00971504511983
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سدهم : خ�لد عبدهلل احمد الغرير - �سيد حممد �سالح الدين - ع�رف بخ�ري رحمن - �سركة 

الإم�رات للوك�لت التج�رية - ذ م م  - ابراهيم عبدهلل احمد الغرير - مريا ق��سم كليم اهلل 
الت�لية ان اقت�سى احل�ل �سيجرى  05:00:00م ويف الي�م الثالث  ال�س�عة   2022/6/22 املوافق  اأنه يف يوم الربع�ء 
بيع العق�ر املو�سحة اأو�س�فه اأدن�ه لدى اجلهة التي اأنيط به� البيع )�سركة الإم�رات للمزادات وعلى موقعه� الإلكروين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت���أم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
ب�إعرا�سه معززا مب� يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على  ال�س��سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل 
الثمن وامل�س�ريف خالل ع�سرة اأي�م الت�لية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
الي�م الع�سرة الت�لية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزي�دة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم ب�إيداع ك�مل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي بي�ن اأو�س�ف املمتلك�ت :
6346.58 مر  379-531 - امل�س�حة :  91 - رقم البلدية :  2 - رقم الر���ض  ار���ض ف�س�ء - املنطقة : �سيح �سعيب 

مربع - التقييم : 8197674 درهم. 
مالحظ�ت :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70496

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 7457/2021/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229 

وقدره  مبلغ  ب�سداد  �سدهم  املنفذ  ب���ل��زام  اداء  ام��ر   2021/4446 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س���در  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
وامل�س�ريف. الر�سوم  �س�مال  درهم   42714194

ط�لب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض م ع( - عنوانه : اإم�رة دبي - منطقة اخلليج التج�ري - �س�رع الأبراج - مبنى 014 
- الط�بق 14 - مك�ين 2563786091  

املطلوب اإعالنهم : 1- اح�س�ن ح�سن دروي�ض - �سفته : منفذ �سده   
�سده    منفذ   : �سفته   - )فرع(  م(  م  )ذ  التج�رية  ميج��ست�ر  �سركة   -3  ، �سده  منفذ   : �سفته   - دروي�ض  ح�سن  2-ط�لب 

�سده     منفذ   : �سفته   - دروي�ض  ح�سن  ميمونه   -5  ، �سده   منفذ   : �سفته   - م(  م  ذ  )�ض  لل�سن�عة  ايليج�نت   -4
�سده     منفذ   : �سفته   - م(  م  )ذ  التج�رية  ميج��ست�ر  �سركة   -7  ، �سده   منفذ   : �سفته   - دروي�ض  �سليم�ن  مي�ه  ح�سن   -6

�سده    منفذ   : �سفته   - م  م  ذ  �ض  اند�سريز  تيكنوف�   -9   ، �سده  منفذ   : �سفته   - لل�سن�ع�ت  دروي�ض   -8
�سده     منفذ   : �سفته   - ليمتد  اند�سريز  ب�كجينغ  تكنوف�   -11  ، �سده  منفذ   : �سفته   - م(  م  ذ  )�ض  لل�سن�ع�ت  ايليج�نت   -10

مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بت�ريخ 2022/5/27 اخط�ركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )42709174( 
درهم خالل 15 يوم من ت�ريخ التبليغ واإل بيع العق�رات املحجوز عليه� :

 2 ال�سف�  وادي  املنطقة  ا�سم   - ف�س�ء   1710 رقم  الر�ض   -1
الو�سل  منطقة   - دبي   - مبنية   1372 رقم  الأر�ض   -2
الو�سل  منطقة   - دبي   - مبنية   1370 رقم  الأر�ض   -3

را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق  مبنطقة   - ف�س�ء   311 رقم  الأر�ض   -5  ، �سعيب  �سيح   58  -4
املط�ر  مدينة  دبي   - ف�س�ء   99 رقم  الأر�ض   -6

الث�ين  لالإ�ستثم�ر  دبي  جممع  مبنطقة   319 رقم  الأر�ض   -7
 202 رقم  الأر�ض  على  بوديوم  فيوز  برج   : املبنى  ا�سم   -  601 رقم  الوحدة   -8

 202 رقم  الأر�ض  على  بوديوم  فيوز  برج   : املبنى  ا�سم   -  L  164 رقم  الوحدة   -9
 202 رقم  الأر�ض  على  بوديوم  فيوز  برج   : املبنى  ا�سم   -  L  133 رقم  الوحدة   -10
 202 رقم  الأر�ض  على  بوديوم  فيوز  برج   : املبنى  ا�سم   -  L  132 رقم  الوحدة   -11

 202 رقم  الأر�ض  على  بوديوم  فيوز  برج   : املبنى  ا�سم   -  104 رقم  الوحدة   -12
الع�ئدة لكم بطريق املزايدة وفق� ملقت�سي�ت للم�دة رقم 152/2 من الالئحة التنظيمية لق�نون الإجراءات املدنية رقم 75 ل�سنة 

وتعديالته.   2018
رئي�ص ال�صعبة  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70353

Date 13/ 6/ 2022  Issue No : 13568
Notification by publication of a defendant

Sharjah federal court- civil executive court
MCFADDEN INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP (LLC)

Payment notice in lawsuit No. SHCEXCIPOR2020/0002637 - Commercial partial
To : The convicted : MCFADDEN INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP (LLC)
Address : Dubai - Al Garhoud- Al Ahli Building - Office 308- TEL. 0505680406 042502908 
As dated the attached judgment has been issued against you in favor of the plaintiff Samer 
Qasim Abdullah Al Saudi, Iraqi national 
MOHAMED RASHID GHALBAN INSULATION CONT. LLC 
In the aforementioned lawsuit
And since the aforementioned plaintiff has submitted an application for the execution of the 
aforementioned judgment and the fee specified for that has been paid, and since the judgment 
requested to be executed is as follows : Total amount including fees and expenses: 221815.0
Therefore, you must implement the decision within 15 days from the date of your 
announcement. In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge / Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader
Sharjah federal court
civil executive court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 70392
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 يف التنفيذ رقم 6308/2021/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�لثة رقم 185 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2021/2479 امر اداء ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )350،250.87 درهم( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف. 

ط�لب التنفيذ : �سنت جوب�ن جيربوك ال�سرق الو�سط - م م ح  
عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديره  

املطلوب اإعالنه : 1- مينالين ملواد البن�ء )�ض ذ م م(  - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   350250.87 وق��دره  به 
�ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من 

ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 يف التنفيذ رقم 216/2021/211 تنفيذ عقاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
رقم  ب�لإ�ستئن�ف  وامل��ع��دل   ، جزئي  عق�ري   442/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�س�در  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
512/2020 ا�ستنئ�ف عق�ري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1056049.75 درهم( ، �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف. 

ط�لب التنفيذ : �س�داب احمد حممد اإفتخ�ر اأحمد - واآخرون  
اإم���رة دبي - دبي - بردبي - اخلليج التج�ري - �س�رع  ال�سع�دة - مبنى ا�سبكت ت�ور - مكتب رقم  عنوانه : الإم���رات - 

  2527587343 مك�ين  رقم   -  1206
املطلوب اإعالنه : 1- امل��سة ورولد وايد للعق�رات ليمتد - �سفته : منفذ �سده   

م��و���س��وع الإع�����الن : ق��د اأق�����م عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  درهم   1056049.75

يوم� من   15 املذكور خالل  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  الج��راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197
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العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003627 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : زاهر فوزي ح�سون - جمهول حمل الإق�مة  
بن�ء على طلب املدعي : ح�س�م زي�د اجلالب 

- قيمة الدفعة املقدمة 6000 درهم اإم�راتي 
- قيمة دفعة ايج�ر العق�ر حمل عمل الرخ�سة التج�رية بقيمة 8000 درهم اإم�راتي 

- غرامة العدول عن العقد والتي تع�دل قيمة العربون املدفوع بقيمة 6000 درهم اإم�راتي 
- والف�ئدة الق�نونية مب� يع�دل %10 من قيمة املط�لبة من ت�ريخ املط�لبة وحتى مت�م ال�سداد. 

- العطل وال�سرر عن النكول عن العقد ، لعدم التزام املدعي عليه بتنفيذ م� يوجبه عليه الق�نون والعرف 
والإتف�ق وفق م� تراه عدالتكم. - الزام املدعي عليه بك�فة الر�سوم وامل�س�ريف التي تكبده� جهة الإدع�ء. 

انت مكلف ب�حل�سور بجل�سة 2022/6/21  اأم�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�س�رقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية يف مت�م ال�س�عة 8.30 �سب�ح� - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 05( �سخ�سي� او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 

ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بت�ريخ  2022/6/7 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001927/ 

اإىل املحكوم عليه : العرب مول - ذ م م 
حيث انه بت�ريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي 

املنفذ ع�طف ندمي ل�سي�نة وتنظيف املب�ين موؤ�س�سة فردية  
يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاله 

ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومب� ان احلكم املطلوب   تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف 59119 

درهم ، ب�لإ�س�فة اىل الف�ئدة الق�نونية بواقع %5 من ت�ريخ الدع�ء وحتى مت�م ال�سداد.   
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�سند التنفيذي امل�س�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جمموعة ماكفادن العاملية للمقاولت - �ص ذ م م  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002637/ 

اإىل املحكوم عليه : جمموعة م�كف�دن الع�ملية للمق�ولت - �ض ذ م م 
العنوان : دبي القرهود بن�ية الأهلي مكتب 308 اله�تف 0505680406 042502908 

حيث انه بت�ريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي 
املنفذ �س�مر ق��سم عبداهلل ال�سعودي ، اجلن�سية عراقي 

�سركة حممد را�سد غلب�ن ملق�ولت العزل - �ض ذ م م - يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاله 
ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف 221815.0   
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�سند التنفيذي امل�س�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�أنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  ف�إن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف ح�لة تخلفك  املحكمة  اأم�م   - ال�س�عة   -

التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICIPTO2022 / 0001966 اأمر اأداء عري�صة
اىل املدعي عليه : حممد ندمي �سفدر ملق�ولت التك�سية والأر�سي�ت 
نعلمكم ب�ن املدعي بره�ن ح�سني منور ح�سني - ب�ك�ست�ين اجلن�سية 

قد اق�م الدعوى املذكورة اأعاله : 
احلكم 

اأنه بت�ريخ 2022/3/13 
بعد الإطالع على الوراق 

قرار املحكمة ن�أمر ب�لزام املقدم �سده� ان ت�سلم الط�لب جواز ال�سفر اخل��ض به. 
حرر بت�ريخ 2022/6/9  / حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سع�دة املتع�ملني
القا�صي
حميد الدين �صليمان خمي�ص            

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اإعالن حل�صور اجتماع اخلرية احل�صابية

اأبوظبي  - ب�صيطة  جتاري  يف الدعوى رقم 1069 ل�صنة 2022 
لدى حمكمة اأبو ظبي التجارية - ابتدائي

املرفوعة من املدعية/ �سي ام ال اإنرن��سيون�ل دبي �ض.ذ.م.م
�سد املدعى عليه� الأوىل/ ائتالف �سرك�ت ت�ف، �سي �سي �سي اأرابتك واآخرون

بوا�سطة وكيل  اأو  اأرابتك احل�سور مبن ميثله� ق�نون�ً،  �سي  �سي  �سي  ت�ف،  �سرك�ت  ائتالف  الأوىل/  املدعى عليه�  على 
معتمد لجتم�ع اخلربة املقرر عقده يف مت�م ال�س�عة 03:30 م�س�ء يوم اخلمي�ض املوافق 16/06/2022 عن بعد 
املحدد  املوعد  يف  والتواجد  املنظومة  على  الت�سجيل  راج��ني   )ZOOM( زووم  املرئي  الت�س�ل  منظومة  خالل  من 

والدخول من خالل الرابط :
 https://us04web.zoom.us/j/788066909207pwd=r290rBbQvG0zBQWYdii9iFsNafhJ1D.1

 k_elkady@hotmail.com : وتقدم ك�فة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميه� على الربيد الإلكروين
اخلرب احل�س�بي/ خ�لد حممد الق��سي - موبيل 0506965124

اخلبري احل�صابي املنتدب يف الدعوى 
خالد حممد حممد القا�صي 
رقم القيد : 798  

اإعالن اإجتماع خربة 

70021 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/132530(
املنذر / ا�ض بي كيه للعق�رات

املنذر اليه : بي اي جي ا�ض لال�ستثم�ر �ض.ذ.م.م
ف�ن املنذر ينبه علي املنذر اليه ب�لتي

1( �سداد ال�سيك�ت امل�ستحقة ال�سيك رقم 000030 املوؤرخ بت�ريخ 28/02/2022 بواقع مبلغ 2250 
30/03/2022 بواقع مبلغ  بت�ريخ  امل��وؤرخ   000041 ال�سيك رقم  و  الوطني  درهم علي الم���رات دبي 
7500 درهم علي بنك الم�رات دبي الوطني والذي ميثالن قيمة اليج�ر من ت�ريخ 26/02/2022 ايل 

ت�ريخ 15/05/2022 حتى ت�ريخ وذلك خالل 30 يوم� من ا�ستالمه هذا النذار ال�سداد
يف ح�لة عدم دفع اليج�ر وت�سليم العني للمنذر خ�ليه من ال�سواغل مع �سداد  امل�ست�جره  العني  اخالء   )2

فواتري الكهرب�ء وامل�ء وتزويدن� ب�ملخ�ل�سه.
بخالف ذلك �سي�سطر املنذر لتخ�ذ ك�فة الجراءات الق�نونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جربا  و   )3

ب�سداد املبلغ املط�لب به والر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ه مع الخالء الت�م
مع حفظ ك�فة احلقوق الخرى للمنذر اي� ك�ن نوعه� ال�س�بقه واحل�ليه وامل�ستقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/134132(
املنذرة : �سلط�ن اأحمد حممد لوت�ه

املنذر اإليه : الزهرة الدار للخدم�ت الفنية والتنظيف
امل�ستحق�ت الإيج�رية  الوف�ء و�سداد  اإليه� لتكليفة ب�سرعة  املنذر  اإىل  ب�إنذاره هذا  املنذر يتوجه 
املر�سدة مبلغ وقدره )16000 درهم( بذات الطريقه عن الع�م امل��سي مم� تر�سد معه مبلغ 
وقدره )2666 درهم( وامل�ستحقه بت�ريخ 5/5/2022 لتغطي بدل الإيج�ر عن الفره من 
اإ�سدار  ر�سوم  درهم(  ب�لإ�س�فه اىل مبلغ وقدره )230   ،4/7/2022 وحتي   5/5/2022
اإيج�ري وذلك خالل )30 يوم( من ت�ريخ هذا الإنذار واإل يف ح�لة عدم جت�وبكم مع ذلك الأمر 
ف�سوف يتخذ املنذر ك�فة الأجراءات الق�نونية املن��سبة حلفظ ك�فه حقوقه واملط�لبة ب�لإخالء 
الف�تورة  بت�سليم  ب�سداد  الت�م والفعلي واملط�لبة  الإخالء  ت�ريخ  الإيج�رية حتى  القيمة  وبدفع 

النه�ئية من الكهرب�ء واملي�ه )ديوا( مع حتميلكم ك�فه الر�سوم وامل�س�ريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2022/134130(
املنذرة : �سلط�ن اأحمد حممد لوت�ه

املنذر اإليه : جنمة الغرب للخدم�ت الفنية ذ م م
املنذر يتوجه ب�إنذاره هذا اإىل املنذر اإليه� لتكليفه� ب�سرعة الوف�ء و�سداد امل�ستحق�ت الإيج�رية 
املر�سدة من العقد ال�س�بق مبلغ وقدره )6355 درهم( ، ب�لإ�س�فة اىل مبلغ وقدره )2666 
 2/4/2022 من  الفره  عن  الإيج�ر  بدل  لتغطي   2/4/2022 بت�ريخ  وامل�ستحقه  دره��م( 
اإيج�ري ، وذلك  اإ�سدار  1/6/2022، ب�لإ�س�فه اىل مبلغ وقدره )230 درهم( ر�سوم  وحتي 
خالل )30 يوم( من ت�ريخ هذا الإنذار واإل يف ح�لة عدم جت�وبكم مع ذلك الأمر ف�سوف يتخذ 
املنذر ك�فة الأجراءات الق�نونية املن��سبة حلفظ ك�فه حقوقه واملط�لبة ب�لإخالء وبدفع القيمة 
من  النه�ئية  الف�تورة  بت�سليم  ب�سداد  واملط�لبة  والفعلي  الت�م  الإخ��الء  ت�ريخ  حتى  الإيج�رية 

الكهرب�ء واملي�م ) ديوا ( مع حتميلكم ك�فه الر�سوم وامل�س�ريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
حماكم دبي - الكاتب العدل

اإعالن بالن�صر - رقم )2022/129273(
املخطر / امل�سري ايه م.د.م.�ض وميثله� / عبد الرحمن اإبراهيم امل�سري- اجلن�سية الدومينيك� ب�سفته مديراً.

العنوان : ام�رة دبي - منطقة القرهود - بجوار حمطة مرو جي جي كو املخرج الث�ين - بن�ية بو�سقر القدمية - الدور 
الول - مكتب رقم 304 ه�تف مكتب رقم 042833355 ه�تف متحرك 0504505098 �ض ب 20877 رقم 

fahad.selim.advcate@gmail.com مك�ين 329393656 - بريد الكروين
بوك�لة املح�مي /فهد عبداهلل للمح�م�ة وال�ست�س�رات الق�نونية

�سد / املخطر اليه� : خط الزين لت�أجري ال�سي�رات مل�لكه� /امريح�سن حممد جميل البلو�سي
العنوان : ام���رة دبي - دبي - منطقة القوز 3 - مكتب رقم 136 - ملك �سندوق دبي للدعم امل���يل -رق��م مك�ين : 

 0523860707  : ه�تف   83186  23116
املو�سوع اخط�ر عديل ب�سداد املب�لغ املر�سدة يف ذمتكم

يخطر املخطر املخطر اليه مب� يلي :
اول : ب�سداد املب�لغ امل�ستحقة واملر�سدة يف ذمته� ل�” امل�سري ايه م.د.م.�ض “ الب�لغة مبلغ وقدره )29،450 درهم(

ث�ني� : يف ح�ل عدم التزام املخطر اليه ب�سداد قيمة مبلغ املط�لبة يف غ�سون 5 اأي�م �سي�سطر املخطر اتخ�ذ الجراءات 
الق�نونية �سد املخطر اليه. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  6609/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229 

به وق��دره )12،039،530.1 درهم(  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  2020/301 جت�ري كلي،  الدعوى رقم  ال�س�در يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�سوع 
�س�مال للر�سوم وامل�س�ريف

ط�لب التنفيذ: من�سور فروزمند - عنوانه : اإم�رة دبي - بردبي - �س�رع ال�سيخ زايد - منطقة برج خليفة - بوليف�رد بالزا 1 - الط�بق اخل�م�ض 
والع�سرون - مكتب رقم )2503( رقم مك�ين 2589188092 - وميثله : ع�مر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي  

املطلوب اإعالنه : نفيت��ض كونتينينت�ل )�ض.م.ح( ذات م�سوؤولية حمدودة )امل�سم�ة �س�بق� ط�قة ال�سرق الو�سط �ض م ح(  
عنوانه : على وكيلهم الق�نوين / الظ�هري الدولية للمح�م�ة والإ�ست�س�رات الق�نونية - وعنوانه : دبي - �س�رع ال�سيخ زايد - منطقة برج خليفة - 

 info@dubailegaleagle.com )1911-1902 - 1901( مكتب رقم )بزن�ض ب�ي - بن�ية بري�سم ت�ور - الط�بق )19
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : �سعيد حممد �سبهري زاد - اأنه يف يوم الربع�ء املوافق 2022/6/22 ال�س�عة 05:00:00م ويف الي�م الثالث 
اأنيط به� البيع )�سركة الإم���رات للمزادات وعلى موقعه�  اأدن�ه لدى اجلهة التي  اأو�س�فه  الت�لية ان اقت�سى احل�ل �سيجرى بيع العق�ر املو�سحة 
الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع ت�أمني ليقل عن 20% من الثمن ال�س��سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم ب�إعرا�سه معززا مب� يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 
املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�س�ريف خالل ع�سرة اأي�م الت�لية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري  301 من ق�نون الإجراءات 
ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل الي�م الع�سرة الت�لية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزي�دة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم ب�إيداع 
ك�مل الثمن املعرو�ض وامل�سروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي بي�ن اأو�س�ف املمتلك�ت : املنطقة : اخلليج التج�ري - وحدة عق�رية مكتب رقم الر�ض 
17 رقم البلدية : 471 -346 - امل�س�حة : 271.86 مر مربع رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ون بزن�ض ب�ي ب�ي امني�ت رقم الوحدة : 1204 

التقيم : 3،660،482.12 درهم.  مالحظ�ت :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70498 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 يف التنفيذ رقم 7457/2021/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229 
املنفذ �سدهم  ب�لزام  اداء  2021/4446 امر  ال�س�در يف الدعوى رقم  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�سوع 

ب�سداد مبلغ وقدره 42714194 درهم �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف. 
ط�لب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض م ع( - عنوانه : اإم�رة دبي - منطقة اخلليج التج�ري - �س�رع 

الأبراج - مبنى 014 - الط�بق 14 - مك�ين : 2563786091  
املطلوب اإعالنه : ايليج�نت لل�سن�ع�ت )�ض ذ م م( - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية )27-5-2022( اخط�ركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)42709174( درهم خالل 15 يوم من ت�ريخ التبليغ واإل بيع العق�ر 
مبنى  عليه�  يوجد  الث�ين  لال�ستثم�ر  دبي  جممع   193 رقم  1-الر�ض 

بطريق  لكم  والع�ئد  مب�ين  جممع  عليه�  يوجد  الث�ين  لال�ستثم�ر  دبي  جممع   319 رقم  الر�ض   -2
املزايدة وفق� ملقت�سي�ت ن�ض امل�دة 152 من ق�نون الإجرارات املدنية.

رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70353

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 4403/2022/253 تنفيذ �صيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الت��سعة رقم 230  

مو�سوع التنفيذ : املط�لبة بقيمة ال�سيك�ت املرجتعة رقم )63/22( وال�س�در عن املنفذ �سده� / 
 امل�سحوب على بنك الإم�رات دبي الوطني بقيمة )38333.33( �س�مل الر�سوم والأتع�ب وامل�س�ريف. 
ط�لب التنفيذ : حممد عبداهلل حممد الب�ستكي - عنوانه : الإم���رات - اإم�رة دبي - الو�سل - 

بردبي - دبي - �س�رع ال�سيخ زايد - مبنى اميجيت - �سقة ميزانني 
املطلوب اإعالنه : 1- جيو�ض ن�ومي كومي - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 47377.66 درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر 
15 يوم� من ت�ريخ  الج��راءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اعالن حكم بالن�صر 
يف  الدعوى 1761/2021/11 مدين جزئي

تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 
املخت�ر  الطبيعي لبنه / مهدي بن  ال��ويل  ع���رف - ب�سفته  ري���ن بن مهدي   -1 اإىل حمكوم عليه 
ع�رف - جمهول حمل الإق�مة - مب� ان حمكوم له : �سالح زرغورا�ض - ب�سفته ويل طبيعي لبنه / 
ب�دي�ض ت�سليم زرق الراأ�ض - نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2021/10/19 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�س�لح/ �سالح زرغورا�ض - ب�سفته ويل طبيعي لبنه / ب�دي�ض ت�سليم زرق 
الراأ�ض - ب�لزام املدعي عليه� الث�نية ب�ن توؤدي للمدعي ب�سفته مبلغ 100،000 درهم )م�ئة الف 
درهم( تعوي�س� عم� اأ�س�به من ا�سرار بدنية م�دية وادبية والف�ئدة الق�نونية بواقع 5% �سنوي� من 
ت�ريخ �سريورة احلكم نه�ئي� وحتى مت�م ال�سداد والزمته� ب�مل�س�ريف وخم�سم�ئة درهم مق�بل اتع�ب 
حم�م�ة ورف�ست م� عدا ذلك من طلب�ت.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني 
يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 
يف الطعن رقم 576/2022/445 طعن جتاري  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الطعون الوىل رقم 232 
مو�سوع الطعن : قبول النق�ض �سكال ومو�سوع� ونق�ض احلكم املطعون فيه اإح�لته اىل حمكمة الإ�ستئن�ف 

لإ�سدار حكمه� على �سوء م� تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �سده ب�لر�سوم وامل�س�ريف والتع�ب. 
الط�عن : حمد خ�لد عبداهلل العم�د ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته م�لك موؤ�س�سة امل��ض للعق�رات - واآخرون  
042246603  - ف�ك�ض  11  - ه�تف  7 - فيال رقم  عنوانه : دبي - بردبي - ذا فيال - جممع رقم 

)3436275772( مك�ين   -  0545502000 متحرك   -  042246605
  drtaleb2014@gmail.com

وميثله : اأحمد علي حممد من�سور الزيودي  
املطلوب اإعالنه : 1- تنمي�ت جروب ليمتد - �سفته : مطعون �سده

مو�سوع الإعالن : نبلغكم بن�سخة من �سحيفة الطعن املقدمة من الط�عن ولكم احلق يف تقدمي مذكرة 
ب�لدف�ع خالل خم�سة ع�سر يوم� من ت�ريخ تبليغكم لالإعالن.  

رئي�ص ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 262/2019/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229  

ب�سداد   ، كلي  2018/247 جت�ري  رقم  الدعوى  ال�س�در يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1710176.52 درهم( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف. 

ط�لب التنفيذ : �سركة �ست�ر وود لل�سن�ع�ت - �ض ذ م م - عنوانه : اإم�رة دبي - منطقة اخلليج 
التج�ري - �س�رع اخلليج التج�ري 2 - فيجن ت�ور - ك�مل ط 17 مكتب املح�مي ح�سني لوت�ه 

مق�بل فندق اوبروي
املطلوب اإعالنه : 1- جلف تكنيك�ل كون�سرك�سن �ض ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

ب�نه مت احلجز على اموالكم اخل��سة وهي عب�رة عن عق�رات رقم  الإع��الن : نعلنكم  مو�سوع 
الأر�ض 368 - منطقة ور�س�ن  1( و )وحدة رقم park Comer - 207 - والع�ئدة للمنفذ 
�سده املذكور اأعاله وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره )1710176.52( درهم. بن�ء على 

قرار املحكمة ال�س�در بت�ريخ 2022/6/2 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70519

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
املدعي : اتول ك�نوبه�ي ب�تيل

املدعى عليها : �سركة/ برمييري ري�ل ا�ستيت بريو )�ض ذ م م(
والتي حتمل رخ�سة التج�رية رقم 568595

املو�سوع : تكليف بح�سور اجتماع اخلربة
يف الدعوى رقم 15 / 2022 / 23 اإجراءات اإفل�س

بن�ًء على قرار حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم 23/2022/15 اإجراءات اإفال�ض بت�ريخ 30 م�يو 2022 
اإفال�ض، وامل�س�ر  اإجراءات   23/2022/15 والذي قررت فيه املحكمة املوقرة انتدابن� كخبري ح�س�بي يف الدعوى 
اإليه� اأعاله.  وحيث انه قد تعذر التوا�سل معكم ب�ستى الطرق لإخط�ركم مبوعد اجتم�ع اخلربة الأول، واحل�سول 
املوقرة. وعليه نعلنكم  التمهيدي لهيئة املحكمة  الواردة بن�ض احلكم  امل�ستندات املطلوبة ملب��سرتن� م�أموريتن�  على 
مبوجب هذا الخط�ر ب�سرورة ح�سوركم او من ميثلكم ق�نون�ً لجتم�ع اخلربة الق�دم، واملقرر انعق�ده يوم اليوم 
اخلمي�ض الق�دم املوافق 16 يونيو 2022 يف مت�م ال�س�عة الث�لثة ع�سراً. على ان يتم التوا�سل على اله�تف رقم : 
aalalifatma@hotmail.com للح�سول على رابط الجتم�ع.  044558555  او الربيد الكروين : 

اخلبري احل�سابي املنتدب
د/ فاطمة مرزوق ال علي

رقم القيد مبحاكم دبي : 180

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 
اعالن بالن�صر 

 998/2022/100 احوال نف�ص م�صلمني 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- اأحمد علي احمد  - جمهول حمل الإق�مة 
مب� ان املدعي : حن�ن عبداهلل احمد  

اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� دعوى طالق خلع� مع ابراء املدعي عليه  قد 
من موؤخر ال�سداق ونفقة املتعه ونفقة العدة كبدل عن الطالق خلع� ، و اثب�ت 

ح�س�نة البن للمدعية.  
وحددت له� جل�سة يوم الربع�ء املوافق 2022/6/15 ال�س�عة 9.30 �سب�ح� 
القرهود   ال�سخ�سية يف منطقة  الأح��وال  بعد يف مبنى  التق��سي عن  ق�عة  يف 
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف التنفيذ رقم 2758/2022/253 تنفيذ �صيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الت��سعة رقم 230 
1 - رقم )003903( وال�س�در عن بنك الإم�رات  مو�سوع التنفيذ : املط�لبة بقيمة ال�سيك�ت املرجتعة 
بقيمة  الوطني  دبي  الإم���رات  بنك  وال�س�در عن  2-رقم )003904(  بقيمة )40000(  الوطني  دبي 

)40000( 3- رقم )003905( وال�س�در عن بنك الإم�رات دبي الوطني بقيمة )34282( 
ط�لب التنفيذ : ع�س�م قب�ين للتج�رة �ض ذ م م )ح�لي�( موؤ�س�سة ع�س�م قب�ين للتج�رة )�س�بق�(  

عنوانه : الإم�رات - اإم�رة ال�س�رقة  
املطلوب اإعالنهم� : 1- �سركة الفجرية الوطنية للمق�ولت )ذ م م(

�سدهم�  منفذ   : �سفتهم�   - زهره  حن�  يو�سف   -2
مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
117731 درهم يف خزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم 

اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 يف التنفيذ رقم 759/2022/253 تنفيذ �صيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الت��سعة رقم 230 
18 �سيك بقيمة )287259 درهم( وال�س�در عن بنك  مو�سوع التنفيذ : املط�لبة بقيمة ال�سيك�ت املرجتعة وعدده� 

ابوظبي التج�ري �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف. 
ط�لب التنفيذ : م�ستودع ال�س�رقة لالأدوية - ذ م م  

عنوانه : الإم�رات - اإم�رة ال�س�رقة - املج�ز - ال�س�رقة - �س�رع املج�ز - مبنى الربج الأول - قن�ة الق�سب�ء  
املطلوب اإعالنهم : 1- �س�ن انتوين انتوين - �سفته : منفذ �سده ، 2-ج��سون �ستيفن مورامين �ستيفن انتوين موراي�ض 
ار�س�د ح�سني مظفر  �س�رق علي كونراكتور   -4  ، : منفذ �سده   م �ض - �سفته  د  م  اك��وا هيلثكري   -3  ، - منفذ �سده 

كونراكتور - �سفته : منفذ �سده 
مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 293964.00 
بحقك يف ح�لة عدم  التنفيذية  الج���راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب  دره��م 

اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13568 بتاريخ 2022/6/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 يف التنفيذ رقم 842/2022/208 تنفيذ مدين

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�س�د�سة رقم 227 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، 2021/903 مدين جزئي  الدعوى رقم  ال�س�در يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

)98510 درهم( �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف. 
ط�لب التنفيذ : الكب�ن وم�س�ركوه للمح�م�ة وال�ست�س�رات الق�نونية وميثله / املح�مي الدكتور ري��ض الكب�ن  

اأومني�ت/ خلف�لإم�رات  اإم���رة دبي / منطقة اخلليج التج�ري / �س�رع ال�سيخ زايد / برج برزم / بج�نب برج  عنوانه : 
للعطالت / الط�بق رقم )29( / مكتب رقم )2906( ه�تف رقم : 044539090 ف�ك�ض رقم 04/4539191 

موب�يل رقم : 0506447968 وميثله / �سيف �س�لح حممد دروي�ض املطوع  
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة اأي�ض ك�رنت للمق�ولت )�ض ذ م م( وميثله� / حممد جنيب براء - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 98510 درهم 
ب�لقرار  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام  �ستب��سر الج��راءات  ، �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف. وعليه ف�ن املحكمة 

املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

يرجى الت�سال علىلإعالناتكم فـي 
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

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

ا�ست�س�فت جمعية ال�سحفيني الإم�راتية 
يف فرعه� ب�أبوظبي ندوة حول دعم ال�سب�ب 
العربي يف جم�ل الإعالم اأقيمت مبن��سبة 
زي���������رة جم���م���وع���ة م����ن ط���ل���ب���ة الإع�������الم 
الإع������الم بج�معة  ك��ل��ي��ة  م���ن  امل��ت��م��ي��زي��ن 
الدولة.   الإعالمية يف  للموؤ�س�س�ت  دم�سق 
ويف ب��داي��ة ال��ل��ق���ء رح���ب الأ���س��ت���ذ ح�سني 
اإدارة جمعية  رئي�ض جمل�ض  ن�ئب  املن�عي 
الزائر،  ب���ل��وف��د  الإم���رات��ي��ة  ال�سحفيني 
ت�سعى  ال��ت��ي  امل���ب����درات  ه���ذه  م��ث��ل  مثمن� 
اإىل ال���س��ت��ف���دة م��ن امل���ق���درات واخل���ربات 
دولة  ال��ت��ي متتلكه�  ال��ك��ب��رية  الإع��الم��ي��ة 
الإم���رات، ومتمني� للوفد الطالبي زي�رة 

ن�جحة بكل املق�يي�ض.  
وال�سحفي  ال���ك����ت���ب  ال����ن����دوة  يف  ����س����رك 

ر�سيد  ع����ب����داهلل  الأ�����س����ت�����ذ  الإم��������رات�������ي 
�سركة  م��وؤ���س�����س��ة  ملحم  اأم���ل  وال��دك��ت��ورة 
امل�����ب������درة،  ����س����ح���ب���ة   AM Media
وال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ع��م��ر ن����ئ���ب عميد 
والدكتور  دم�سق،  بج�معة  الإع���الم  كلية 
خ��ل��ف ال��ط���ه���ت الأ���س��ت���ذ بق�سم الإع���الم 
الإم�رات،  بج�معة  الإبداعية  وال�سن�ع�ت 
اإدارة  جمل�ض  اأع�س�ء  من  ع��دد  وبح�سور 
جمعية ال�سحفيني وفرع اأبوظبي وق�م�ت 
اإم���رات��ي��ة وع��دد من  اإعالمية واأك���دمي��ي��ة 

طالب الإعالم الإم�راتيني. 
وتوجه الدكتور حممد العمر ن�ئب عميد 
وامل�سرف  دم�سق  بج�معة  الإع����الم  كلية 
جلمعية  ب�ل�سكر  ال��ط��الب��ي  ال��وف��د  ع��ل��ى 
ال�سب�ب  دعم  على  الإم�راتية  ال�سحفيني 
العربي املتميز يف جم�ل الإعالم، معتربا 
ومتميزة  �س�نحة  فر�سة  ال��زي���رة  ه��ذه  اأن 

�ست�سيف بال �سك اأف�ق� معرفية وخربات 
للطلبة امل�س�ركني. 

ع��ب���رة ع��ن ح��وار تف�علي  الور�سة  وك���ن��ت 
اأم����ل م��ل��ح��م التي  اأدارت������ه الإع��الم��ي��ة د. 
ب�حلديث  ال����ور�����س����ة  حم��������ور  اف���ت���ت���ح���ت 
ال��ت��ع��ل��ي��م اجل�معي  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة  ع���ن 
التعليم  ب����ني  ال���ف���ج���وة  ردم  خ�����الل  م����ن 
ال���ن���ظ���ري وم��ت��ط��ل��ب���ت �سوق  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت��ت��ط��ور ب������س��ت��م��رار، وركزت 
اأه��م��ي��ة ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي العملي يف  ع��ل��ى 
مركز  اإن�����س���ء  اق��رح��ت  كم�  ال�سي�ق  ه��ذا 
كلي�ت  اجل�معي يف  التعليم  لقي��ض جودة 
تطوير  يف  للم�س�همة  العربية  الإع����الم 
ب�ل�ست�س�رات  ورف��ده���  اجل�معية  املن�هج 
والتقني�ت العملية التي تواكب التطورات 
ان  اق��رح��ت  الإع���الم كم�  ي�سهده�  ال��ت��ي 

يكون املركز يف الإم�رات. 

وتطرقت الور�سة اإىل العديد من املح�ور 
مثل  الآراء  امل�����س���رك��ون  فيه�  ت��ب���دل  ال��ت��ي 
م�����س��ت��ق��ب��ل ال�����س��ح���ف��ة ال���ورق���ي���ة يف ظل 
الإلكرونية  لل�سح�فة  الكبري  ال��ت��م��دد 
الذاتي،  املهني  التطوير  واأه��م��ي��ة  ع���مل��ي���ً، 
و�سرورة اهتم�م طلبة الإعالم ب�لت�أ�سي�ض 
العلوم،  خمتلف  ع��ل��ى  والط����الع  امل��ع��ريف 
ت���غ���ريات ���س��وق الإع����الم  ب���لإ���س���ف��ة اإىل 
والتحدي�ت التي تواجه خريجي الإعالم 

عند الن�سم�م اإىل املعمل. 
ب���دوره���م ت��ب���دل امل�����س���رك��ون م��ن الطلبة 
الإعالميني،  م��ع  النظر  ووج��ه���ت  الآراء 
ح��ي��ث مت اإث����راء احل����وار م��ن خ���الل طرح 
الأ���س��ئ��ل��ة امل��ل��ح��ة وال��ن��ق������س���ت ال��ت��ي ك�نت 
الحتي�ج�ت  ع��ن  رئي�سي  ب�سكل  تتحدث 
املطلوبة يف �سوق العمل خ��سة مع وجود 

عدد كبري من اخلريجني. 

بح�سور وفد طلبي من جامعة دم�سق 

جمعية ال�سحفيني ت�ست�سيف ندوة دعم ال�سباب العربي يف جمال الإعالم 

••اأبوظبي-الفجر: 

اأب���ح���ر ال��ك���ت��ب والإع����الم����ي الإم�����رات����ي 
“موعدن�  الأول  كت�به  يف  ب���روت  في�سل 
والأفك�ر  ال��وج��دان  م��ع  املك�ن”،  ه��ذا  يف 
والأح�������الم وامل�����س���ع��ر، م���ت���دث���راً ب�حلب 
عرب  ال��ن��ج���ة  بتالبيب  ممك�س�ً  والأم�����ل، 
ق�ئاًل:”  املنجي�ت”  “ال�سبع  خ���ط��رت��ه 
تربي  البن�ت”  الكون هن  اأجمل خلق يف 
واخلري  احل��ي���ة،  ف��ت���ت  ت�س�ركه  ال��رج��ل، 
مل��ن ٌب�����س��ر ب���أن��ث��ى.. ه��ن ع����زوة ال��رج��ل يف 
ٌخ��ل��ق��ن من  ال�����س��م���ت.  تكتمل  وج���وده���ن 
مالئكة  الن�ئب�ت..  م��ر  عنك  يلوذ  �سلع 
الدهر،  ال�سغر، ومتكئ�ً حني يخذلك  يف 

فيهن وطن وفيهن �سكن وم�ستقر«.
“ال�سبع  خ����ط���رت���ه  ب�������روت  وي�����س��ت��ك��م��ل 
عليك  ج�����ر  اإن  ب�لقول:”  املنجي�ت” 
وق�ربت  ب�ل�سن،  وطعنت  وغ��در،  ال��زم���ن 
طيب  مني  وخ��ذ  ا�سمعني  ال��ع��م��ر،  اأرذل 
العرب، فلن جتد اإل البن�ت، فيهن ال�سبع 
الأخت  ه��ي  واجل���دة،  الأم  ه��ي  املنجي�ت. 
واخل������ل�����ة.. الب���ن���ة وال���ع���م���ة وال����زوج����ة، 
ال�سبع  ه��ن  ب��ل  ���س���ل��ة،  ك��ل  م�ستقر  ه��ن 

املنجي�ت«.
يف  “موعدن�  ب��ك��ت���ب  مت�����س��ك  وع���ن���دم���� 

الأخري  غالفه  اإىل  تذهب  املك�ن”  ه��ذا 
م���ن القيود  ال��ك���ت��ب م��ت��ح��رراً  ف��ت��ط���ل��ع 
من  ك��ل  ب���أن  اأ�سمن  ق�ئاًل:”  امل�سروطة 
اإم�  منه،  ج��زءاً  �سيجد  الكت�ب  ه��ذا  يقراأ 
اأو  ت�����س���وؤل  على  اإج���ب��ة  اأو  ح���ل��ة  بو�سف 

ت�أكيد معلومة«.
املك�ن”  ه����ذا  يف  “موعدن�  ك���ت����ب  وم����ع 
واأحالمن�  اأنف�سن� وطموح�تن�  نغو�ض يف 
 211 ون��ر���س��د جت���رب��ن��� متن�ثرة يف  ب��ل 

خ�طرة ت�س�ركية.
ون�سجت خواطر ب�روت كثري من مفردات 
والذهنية  وال��ن��ف�����س��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ح��ي���ت��ن��� 
وال�سلوكية يت�سدره� ح�سور املراأة مد�سن�ً 
ع���مل��ه اخل��������ض ب����أن���ه ل ح��ي���ة م���ع غي�ب 
ومت�س�رك�ً  جميع�ً  ع��ن���  م��ع��رباً   ، الأن��ث��ى 

همومن� وم�س�عرن� جت�ه الأنثى.
األوان�ً من م�س�عرن� جت�ه   و�سطر ب�روت 
ال�سمت، الغرور، ال�سوق، عوا�سف احلي�ة، 
مع�دلة  ال�سع�دة،  ق�سة  الأفك�ر،  مرجم 
النج�ح، احلب، احلزن ، القلق ، والتغري، 

الرقب ،ال�ست�سالم، والنهو�ض .
وتكونت عن�وين خواطر ب�روت من كلمة 
ال�سعر  من  ثلة  الكت�ب  م�سمن�ً  واثنتني، 
احلر منه� “بق�ي� فت�ة “، “وقت امل�س�ء”، 

و”انظميني �سعراً«.

وج�ءت خواطر ب�روت ممزوجة ب�ملو�سيقى 
اللفظية يف اجلن��ض وال�سجع، واملح�سن�ت 
املعنوية يف الطب�ق، عن بيئته املحلية عرب 
م��ن ثق�فة  املنبثقة  الإم���رات��ي��ة  امل��ف��ردات 
يف  ال�سحراء  وجين�ت  وال�سرب  العط�ء 
وال�سفح  والت�س�مح  والنهو�ض  ال�سالبة 

وذلك عرب نظم نحوي وبالغي جيد.
ب�روت  في�سل  والإعالمي  الك�تب  وطرح 
“موعدن� يف  231 �سفحة من كت�به  يف 
متنوعة  وم�س�عر  ت�����س���وؤلت  امل��ك���ن  ه��ذا 
لدمج  حم�ولة  يف  ومتف�ءلة  ومت�س�ربة 
كت�بة  مب��ج���ل  ال��ب�����س��ري��ة  التنمية  ع��ل��وم 
نف�سه  الك�تب  تعبري  ح�سب  اخلواطر”، 

يف كت�به.
هذا  يف  “موعدن�  ك���ت����ب  غ����الف  وع����رب 
املك�ن” ال�س�در عن دار “اأو�سنت م�كويل 
واملك�ن  ال��زم���ن  ع��ن  ت��ت�����س���ءل  للن�سر”، 
لتدرك املوعد مع الك�تب فك�نت الر�س�لة 
الطريق  ه���و  “الت�أمل”  امل��ك��ت��وب��ة  غ���ري 
بقيم  وم���دي���ً  معنوي�ً  ال��ع��ن��وان  لتحقيق 

تعزز جدارة احلي�ة.
الك�تب  ير�سدن�   ،“ النج�ح  “وقود  وم��ع 
تق�ض  ف��ال  ال��ن��ج���ح،  وق���ود  الأمل  اأن  اإىل 
يومك تندب حظك، بل قم وانف�ض غب�ر 
وا�سنع من مع�ن�تك ق�سة جن�ح،  الأمل، 

اأبط�ًل، بل هم من  ف�لأبط�ل ل يولدون 
ي�سنعون م�سريهم. 

يقول  ب�لقليل”  “ا�ستمتع  خ���ط��رة  ويف 
عن  ننقطع  ب�أن  نحت�ج  “اأحي�ن�ً  الك�تب: 
منلكه،  ال��ذي  ب�لقليل  ون�ستمتع  ال��ع���مل، 

فال �سيء يدوم«.
التنمية  ر�سيد  دع��م  يف  امل��وؤل��ف  وي�ستمر 
ال��ب�����س��ري��ة ذات��ي���ً ع��رب خ���ط��رة “مرجم 
ل�سخ�ض  “اأحت�ج  ف��ي��ق��ول:  الأفك�ر” 
اأريده  الأحك�م،  اأفك�ري ل يطلق  يرجم 
ينظر  �سيء  على  العزم  اأعقد  اأن  مبجرد 
ويقول  ال��رغ��ب��ة  مت��ل��وؤه���  ب�بت�س�مة  اإىل 

:”�سو تنتظر”؟.
�سفح�ت  يف  البي�س�ء  امل�س�ح�ت  و�سكلت 
اوك�سجني  ل���س��ت��ن�����س���ق  منطقة  ال��ك��ت���ب 
احل����ي�����ة ب���ل��ن��ظ��ر ت�������رة وال�������س���م���ت ت�����رة 
ال��ق���ب��ل��ة للحلم  ب���ل��ف�����س���ءات  وال�����س��ع��ور 
العب�رات والكلم�ت  ت�رات عديدة لت�سبح 
املعدودات يف عدد من ال�سفح�ت مالمح 
والثقة  الطموح  ا�ستع�دة  نحو  للطريق 
يف ال��ق��درات ال��ذات��ي��ة وامل�����س���واة يف تلقي 
اإىل  ل��ل��ع��ودة  وال�����س��ق��وط  وال��ت��ع��رث  الأمل 
املع�ن�ة  بطعم  النج�ح  وحتقيق  ال�سعود 
لل�سمت  ال�����س��دف��ة.وك���ن  بطريق  ولي�ض 
تواجداً كبرياً يف خواطر املوؤلف ليتحدث 

والتلميح  ب�لرمز  واأخ���رى  �سراحة  عنه 
ق�ئال: “ هن�ك ف�س�ئل كثرية يف حي�تن� 
فقد  �سمتن�،  اإذا  اإل  بلوغه�  ن�ستطيع  ل 
و�سيلة  اأف�����س��ل  اأن���ه  ال�سمت  م��ن  تعلمت 
ي�سئ  عمن  اأ�سفح  واأن  املعلومة  لإي�س�ل 
من  ال���ت���زل���ف  ل��ف��ت���ت  األ���ت���ف���ت  ول  اإيل، 

البع�ض«.
رقم  ال��ق���ع��دة  اأن  اإىل  ال��ك���ت��ب  ويخل�ض 
اأن�����ه ل توجد  ق����ن���ون احل�����ب:  واح�����د يف 
ب�أنن�  ي���خ���ربن����  ف��ي��م���   ، ل��ل��ح��ب  ق����واع����د 
�سنتف�ج�أ من حجم التغيري الذي حتدثه 
لأحزانه،  خم�طبته  الطيبة.ويف  الكلمة 
ك�ن نور المي�ن عنوان ر�س�لته ق�ئال:” 
اتركوين اأغرق يف حزين..ل عزاء يل اإل 
فجر  وب��زوغ  والنه�ر  الليل  بتن�وب  اأملي 
ب���أن م� كتبه اهلل يل  اليقني لتنري قلبي 
هو خري«.ويف “ اأنت قوي” ك�ن الت�س�وؤل 
طريق ب�روت يف لق�ئه معن� ق�ئاًل:” هل 
تعلم اأنك اأقوى من اأن ت�ستند على اأحد؟ 
واأجمل من اأن تنتظر الثن�ء على جم�لك، 
واأحلم من اأن ترد على كل اإ�س�ءة؟، جميب�ً 
“اأنت  على الت�س�وؤلت امل�سروعة ب�لقول: 
اأيقونة يف ع�ملك، ول ح�جة لك يف ب�قي 
العوامل، كن كم� اأنت، وليذهب املنتقدون 

للجحيم«.

كاتب اإماراتي يتدثر باحلب ومي�سك بالأمل مع اأجمل املخلوقات

باروت يتحرر من القيود بـ )موعدنا يف هذا املكان(

ال�سعودية  الأف����الم  و���س���ن��ع��ة  املمثلة  ت��ف��وز 
�سمر �ِس�سة بج�ئزة النخلة الذهبية ك�أف�سل 
ممثلة عن دوره� يف فيلم الإث�رة كي�ن، �سمن 
م�س�بقة الأفالم الطويلة ب�لدورة الث�منة ل� 
يف  اأقيمت  التي  ال�سعودية،  اأف��الم  مهرج�ن 

2022 مبركز  9 يونيو  2 اإىل  الفرة من 
امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ث��ق���يف ال��ع���مل��ي اإث�����راء 
ح�سول  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  وه����ذا  ب���ل��ظ��ه��ران، 
الفيلم على ج�ئزة النخلة الذهبية ك�أف�سل 

ت�سميم �سوت ب�ملهرج�ن.

عر�سه  كي�ن  فيلم  �سهد  اأن  بعد  ذل��ك  ي���أت��ي 
الع�ملي الأول يف مهرج�ن البحر الأحمر يف 
دي�سمرب  يف  اأقيمت  التي  الفتت�حية  دورت��ه 

امل��سي.  
مهرج�ن اأفالم ال�سعودية اأحد برامج املب�درة 
الوطنية لتطوير �سن�عة الأفالم ال�سعودية 
ال�سعودية  العربية  اجلمعية  اأطلقته�  التي 
املهرج�ن  ي�سعى  ب�لدم�م.  والفنون  للثق�فة 
ومعززاً  الأف�����الم  ل�سن�عة  حم��رك���ً  ل��ي��ك��ون 
للحراك الثق�يف يف اململكة، وتوفري الفر�ض 
وال�س�ب�ت  ال�سب�ب  من  ال�سعودية  للمواهب 

املهتمني ب�سن�عة الأفالم�اأفالم.
كي�ن فيلم روائ���ي ط��وي��ل، ت��دور اأح��داث��ه يف 
اإط�����ر م��ن الإث������رة ح���ول زوج���ني �سعوديني 
الظروف  وتقودهم�  لهم�،  اأ�سدق�ًء  ي��زوران 
لق�س�ء ليلة مليئة ب�لقلق والتوتر يف فندق، 
اأ�سب�ح  م���ع  م��واج��ه��ة  يف  نف�سيهم�  ل��ي��ج��دا 

امل��سي.
الط�هر،  واأمي��ن  �ِس�سة  �سمر  الفيلم بطولة   
واإن��ت���ج م�سرك بني  واإخ���راج حكيم جمعة، 

فيلم كلينك واإم بي �سي �ستوديوز. 
اأحدث اأعم�ل �سمر �ِس�سة م�س�ركته� يف بطولة 
الفيلم الروائي الق�سري م�سكون، الذي �سهد 
البحر  م��ه��رج���ن  يف  الأول  ال��ع���مل��ي  ع��ر���س��ه 
اأقيمت  التي  الفتت�حية  دورت���ه  يف  الأح��م��ر 

ت��ع���ون �سعودي  امل������س��ي، وه���و  يف دي�����س��م��رب 
اأمريكي م�سرك، من اإخراج ال�سعودية لين� 
مالئكة واملر�سح لالأو�سك�ر الأمريكي ديفيد 
دارغ، و�س�ركت �سمر يف بطولته مع الرح�لة 
واملمثلة الأمريكية ب�ري�ض فريا. والفيلم من 

.Arabia Plusاإنت�ج كالرا ديبريا و
�سمر �ِس�سة ممثلة وك�تبة وخمرجة �سعودية، 
الذين  ال�سب�ب  الفن�نني  جيل  اإىل  تنتمي 
العربية  ب���مل��م��ل��ك��ة  ال��ف��ن��ي  امل�����س��ه��د  ���س��ك��ل��وا 
ال�����س��ع��ودي��ة يف الآون����ة الأخ�����رية. ���س���رك��ت يف 
ال�سينم�ئية  الأف�����الم  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ط��ول��ة 
وامل�سل�سالت الدرامية، من بينه� اأفالم خَمَرج 
5 من ت�أليف واإخراج خ�لد ن�در�س�ه، والذي 
الدولية،  املهرج�ن�ت  من  العديد  يف  �س�رك 
وجدة بعد منت�سف الليل للمخرج عبد الإله 
القر�سي، و�سم�ض املع�رف، وم�سل�سلي كوكب 
اآخر للمخرج ف�ر�ض ُقد�ض، وب�سر1 للمخرج 

علي ال�سمني.
رئي�سية  اأدواراً  �سمر  اأدت  امل�سرح،  ع���مل  ويف 
الواحد  الف�سل  م�سرحي�ت  م��ن  العديد  يف 
ب�ملرة،  تن�سوين  ح���رام  م�سرحية  بينه�  م��ن 
وامل���ون���ول���وغ امل��و���س��ي��ق��ي ح��ف��ل��ة ط��ف�����ض، كم� 
ال�سعودية  وامل��خ��رج��ة  امل��م��ث��ل��ة  م��ع  ت��ع���ون��ت 
ف���ط��م��ة ال���ب���ن���وي يف م�����س��رح��ي��ت��ي ال���دائ���رة 

امل�ستقيمة، واأن� اأنت.

عن دورها يف فيلم الإثارة »كيان«

�سة تفوز بجائزة اأف�سل ممثلة مبهرجان اأفالم ال�سعودية �سمر �سِ
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فــن عــربـــي

27
التنويع مهّم ول ميكن للفنان اأن يتم�سك بلون غنائي واحد

ق  كلودا ال�سمايل: اأي فنان ُيوفَّ
باأغنية جميلة ل بد واأن ينجح

كيف   •
تتحدثني 
عن اأغنيتك 
اجل����������دي����������دة 

»حبيبي ُطّل قب�يل« ؟
ب�للهجة  الأغ���ن���ي���ة   -
كلم�ت  م��ن  اللبن�نية 
واأحل�ن  قبي�سي  كم�ل 
م������������������زن الأي����������وب����������ي 
جيجي  ف������دي  وت���وزي���ع 
ال����ذي اج��ت��م��ع��ت م��ع��ه يف 
ال����س���ت���دي���و اخل����������ض به 
و���س��ّج��ل��ن��� الأغ���ن���ي���ة، وهي 
»ميوزك  �سركة  اإنت�ج  من 
دبي  يف  و�سّورُته�  بوك�ض« 
ب�س�م  امل���خ���رج  اإدارة  حت���ت 

الرك.
الأغنية  زال�����ت  م����  ه���ل   •
ال��ل��ب��ن���ن��ي��ة م��ط��ل��وب��ة ك��م��� يف 

ال�س�بق ؟
الأغنية  على  طلب  ه��ن���ك   -
ال��ع��راق��ي��ة م��ن��ذ اأك����رث م��ن 3 
قّدمت  اأن  و���س��ب��ق  ����س���ن���وات. 
ال���ل���ون ال���ع���راق���ي م���ن خالل 
ال��غ��وايل«، وهي  اأغنية »راح���وا 
واأحبوه�.  الن��ض  عند  تركْت �سدى طيب�ً 
الع�يل  والإح�س��ض  ب�ل�سجن  يتمّيز  العراقي  اللون 
الذي ي�سيب ب�ل�سميم، كم� اأن املوال العراقي موؤّثر 

جداً وُيْبكي الن��ض.
ب�أ�سوات  تنت�سر  العراقية  الأغنية  اأن  الالفت   •
عراقيني  فن�نني  ه��ن���ك  اأن  �سحيح  ع��راق��ي��ة.  غ��ري 
م��وه��وب��ني ول��ك��ن امل��ع��روف��ني م��ن��ه��م خ�����رج الوطن 

عددهم حمدود جداً ؟
ق ب�أغنية جميلة ل بد  اأي فن�ن ُيوفَّ - هذا �سحيح. 
جمياًل،  �سوت�ً  ميلك  ك�ن  اإذا  خ�سو�س�ً  ينجح،  واأن 
ولكن من امل�ستحيل اأن ينجح ال�سوت غري العراقي 

بغن�ء اللون العراقي كم� ابن العراق.
ال��ع��راق��ي وم�جد  نبيل وح����مت  �سيف  م��ث��اًل  ه��ن���ك 
امل��ه��ن��د���ض وك���ظ��م ال�����س���ه��ر وغ��ريه��م، وتقدميهم 
ل��الأغ��ن��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ل مي��ك��ن م��ق���رن��ت��ه ب��غ��ن���ء اأي 
فن�ن غري عراقي له� مع اأنه� ميكن اأن تنجح معه، 
الذي  العراقي  الفن�ن  على  ينطبق  نف�سه  والأم���ر 

يغني بغري لهجته املحلية.

؟ ت�سّفقني  الأ�سوات  لأي  • ع�دة 
- لالأ�سوات التي اأحبه�، ول يوجد ا�سم معني. َمن 
يغني ب�سكل �سحيح ويتمتع ب�حل�سور اأت�بعه ب�سكل 

جيد من خالل اأي و�سيلة َيْظهر عربه�.
؟ حمددة  اأ�سم�ء  توجد  • ل 

- بل توجد اأ�سم�ء. مثاًل اأحب اإلي�س� وهي ل تزعجني 
واأت�بعه� منذ اأول ظهوره� وحتى النه�ية وهي طيبة 
على  »كله�  ومه�سومة  اإح�س��سه�،  ويلفتني  القلب 
ننكر  اأن  ميكن  ول  ن�جحة  فن�نة  اأنه�  كم�  بع�سه�« 

هذا الأمر، ونحن نفتخر به�.
كم� اأحب هيف�ء وهبي مع اأن هن�ك اختالف�ً يف الآراء 
حوله�، ف�لبع�ض ينتقد �سوته�، ولكنه� ل تزعجني 
اإليه�  اأن��ظ��ر  وكلم�  وم�س�هدته�،  مت�بعته�  واأح����ّب 
اأبت�سم من كل قلبي، ويلفتني جم�له� و�سكله�. ولكن 
ك�أ�سوات قديرة بني الرج�ل يعجبني معني �سريف 

وملحم زين ووائل كفوري.
؟ امل�سري  ب�للون  كفوري  وائل  غن�ء  اأحببِت  • هل 

- هو َفَعَل ذلك من ب�ب التنويع. كثريون مل يحبوا 
بالد  وجمهور  واللبن�نيون  امل�سري،  ب�للون  غن�ئي 
له  غن�ئي  وا�ستغربوا  ب�لعت�ب�  لونني  يف�سّ ال�����س���م 
واعتربوا اأن �سوتي ين��سب اللون اجلبلي والبلدي، 

واآخرون رحبوا بغن�ئي اللون امل�سري.
بلون  يتم�سك  اأن  للفن�ن  ميكن  ول  م��ه��ّم  التنويع 
غ��ن���ئ��ي واح����د، واأخ�����ذُت يف الع��ت��ب���ر رغ��ب��ة ال�سعب 
ك�نوا  وه���م  بلهجته  اأغ��ن��ي  واأن�����  ب�سم�عي  امل�����س��ري 
اأن���� �سد  ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة.  م��ن��ذ  ب��ذل��ك  يط�لبونني 
ب�أغنية جزائرية  اأعجبُت  الفني، ويف ح�ل  ب  التع�سّ
املو�سيقى  اأحببت  اإذا  اأغنيهم�  اأن  ميكن  مغربية  اأو 

والكالم.
اللون  غ��ن���ء  يف  املن�ف�سة  اإن  ال��ق��ول  ميكن  ه��ل   •

البلدي حم�سورة بينك وبني جنوى كرم ؟
- ل توجد من�ف�سة بينن�، وهي مل تكن موجودة يف 
املق�رنة  ميكن  ول  خمتلف�ن  �سوتين�  لأن  الأ�س��ض، 

بينن�.
؟ البلدي  اللون  غن�ء  لن�حية  • اأق�سد 

- �سب�ح غّنت املوال واجلبلي والبلدي وهي ملكة يف 
هن�ك  تكن  مل  م��وج��ودة  ك�نت  وعندم�  له�،  غن�ئه� 
يغني  لبن�ين جميل  اأّي �سوٍت  كلودا.  ل جنوى ول 
وجنوى  بكلودا  �سبيه�ً  �سيكون  اللبن�ين،  الفولكلور 

و�سب�ح لأنه لون بلدن�.
يغّنيه  فن�ن  فكل  ال�سعبي،  اللبن�ين  اللون  اأم���   •
وغن�ء  غن�ئي  ب��ني  التفريق  وميكن  طريقته،  على 

جنوى لهذا اللون.

فيلم  15 ع�م� عر�ض  قبل 
ب����دور  و�سلمى"  "عمر 
ال�سينم�ئية،  ال���ع���ر����ض 
حيث مت عر�سه يف يونيو 
وح���ق���ق   ،2007 ع��������م 
ذلك  يف  ك����ب����رًيا  جن�����ًح����� 
�سن�ع  جعل  مم���  ال��وق��ت، 
ال���ع���م���ل ي����ق����دم����ون ج���زء 
هذا  ويف  وث������ل�����ث،  ث������ين 
النجم  حت����دث  ال�������س���ي����ق، 
الفيلم  ع���ن  ح�����س��ن��ي  ت���م��ر 
الت�لية �ستتعرف  وب�ل�سطور 
اجليل" عن  "جنم  ق����ل  م����ذا 

اأهم اأفالمة؟.
�س�بق  ل��ق���ء  "ت�مر" خ��الل  ك�سف 
تقدمه  "معكم" التي  برن�مج  له يف 
اجلزء  اأن  ال�����س���ذيل،  منى  الإع��الم��ي��ة 
هو  و�سلمى"،  "عمر  فيلم  م��ن  الأول 
حمطة كبرية ومهمة يف حي�ته الفنية، 
الفيلم  ُع��ر���ض  "عندم�  ق����ئ���اًل:  وت���ب��ع 

ب��سم عمر،  ي��ن���دون يل  الأط��ف���ل  جميع 
والعمل م� زال حمقق جن�ح يف كل البالد 

العربية، وع�ي�ض يف قلوب اجلمهور".
اأم� عن اجلزء الث�لث، فق�ل ت�مر ح�سني، 
خالل برن�مج "�ست احل�سن" التي ك�نت 

تقدمه الإعالمية �سريه�ن اأبو احل�سن،
 اإن��ه غري را�سي عن هذا اجل��زء ب�لرغم 
حققه،  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري  ال����ن����ج�����ح  م�����ن 
يتم  اأن  املفر�ض  ك���ن من  اأن��ه  مو�سًح�، 
ت�سويره يف اخل���رج ولكن مت تغري ذلك 

لأ�سب�ب م�دية، 
اإعج�ب  ن����ل  "الفيلم  ق����ئ���اًل:  واأ����س����ف 
اجلمهور، لكن اأن� غري را�سي عنه وك�ن 

من املمكن اأن يكون اأف�سل من ذلك".
من:  ك��ل  بطولة  و�سلمى"  "عمر  فيلم 

ت�مر ح�سني، 
ال��دي��ن، م��روة عبد املنعم، عزت  م��ي ع��ز 
اأبو عوف، ليلى اأحمد زاهر، ملك اأحمد 
و�سين�ريو  ح�����س��ن��ي،  ت���م��ر  ق�����س��ة  زاه�����ر، 

وحوار اأحمد عبد الفت�ح.

على  حر�سه  من  العك�ض  على 
الركيز ب�ل�سينم� يف ال�سنوات 
الفن�ن  ���س��ي��وا���س��ل  امل������س��ي��ة، 
الظهور  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ك����رمي 
يف ال���درام���� ال��رم�����س���ن��ي��ة من 
يكتبه  ج��دي��د  م�سل�سل  خ��الل 
عبدالرحيم  ال�����س��ي��ن���ري�����س��ت 
كم�ل و�سيخرجه بير ميمي. 
�سركة  تنتجه  ال��ذي  امل�سل�سل 
لنوعية  ���س��ي��ن��ت��م��ي  ���س��ي��رنج��ي 
ذات  ال���ت����ري���خ���ي���ة  الأع������م�������ل 
اإنت�جي�،  ال�سخمة  امل��ي��زان��ي��ة 
بفريق  فيه  ال�ستع�نة  و�سيتم 
امله�م  ب��ع�����ض  لتنفيذ  اأج��ن��ب��ي 
خالل ت�سوير املع�رك وتقني�ت 
ويتوقع  ال��ت�����س��وي��ر،  ب��ع��د  م���� 
مطلع  ال��ت�����س��وي��ر  ي����ب����داأ  اأن 
على  ميمي  ويعكف  �سبتمرب. 
�سيتم  التي  الديكورات  درا�سة 
امل�سل�سل،  ل��ت�����س��وي��ر  ب���ن����وؤه���� 
اإ�س�فة اإىل اختي�ر بقية فريق 
ال��ع��م��ل ال�����ذي ���س��ي�����س��م ع���ددا 
ال�������س���رف، فيم�  م���ن ���س��ي��وف 
يجري التكتم على التف��سيل 
اخل��سة ببقية الأبط�ل حلني 
ب����دء ال��ت�����س��وي��ر، خ������س��ة مع 
وج����ود اأ���س��م���ء ع��دي��دة يردد 

اأنه� ر�ّسحت للم�سل�سل.

كرمي عبدالعزيز يوا�سل
 الظهور يف دراما رم�سان

بعد 15 عاما على عر�سه

 تامر ح�سني: فيلم "عمر 
و�سلمى" حمطة مهمة يف حياتي

اإىل  ال�سمايل  كلودا  اللبنانية  الفنانة  ع��ادت 
ال�ساحة الفنية بقوة، خ�سو�سًا واأنها تتعامل مع 
�سركة »ميوزك بوك�س« التي ُتْنِتج اأعمالها، وقد 
بعنوان  اللبناين  باللون  اأغنية  اأخ��ريًا  طرحت 

»حبيبي ُطل قبايل«.
عملها  ع��ن  احل���وار  ه��ذا  يف  حت��دث��ت  ال�سمايل 

اجلديد وجمموعة من املوا�سيع الفنية:
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درا�سة: اأ�سلوب احلياة 
ال�سحي ي�ساعد على الوقاية 

من �سكري احلمل
اأثن�ء  ���س��واء  وال��ط��ف��ل،  الأم  �سحة  على  كبري  ب�سكل  احلمل  �سكري  ي��وؤث��ر 
احلمل اأو بعد الولدة، ويعترب الع�ر�ض ال�سحي الأكرث �سيوع� اأثن�ء فرة 

احلمل.
وبحثت درا�سة اأجريت يف ج�معة هل�سنكي يف اآث�ر التدخل يف منط احلي�ة 
الإ�س�بة  خلطر  املعر�س�ت  الن�س�ء  ل��دى  احلمل  �سكري  من  الوق�ية  على 

ب�سكري احلمل.
اأثن�ء  ال�سكري  مر�ض  من  للوق�ية  فنلندية  درا���س��ة  يف  م�س�رك�ت  وتلقت  
اأثن�ء  وا�ست�س�رات غذائية  احلمل )RADIEL(، مت�رين بدنية مكثفة 

احلمل وخالل ال�سنة الأوىل التي تلي الولدة.
التي   )PRS( اجلين�ت  متعددة  املخ�طر  درجة  بح�س�ب  الدرا�سة  وق�مت 
اجلينية  امل��ت��غ��ريات  ب��ستخدام  ال�����س��ك��ري،  مل��ر���ض  اجليني  اخل��ط��ر  ت�سف 
ال�سكري،  داء  من  الث�ين  ب�لنوع  الإ�س�بة  خطر  من  تزيد  ب�أنه�  املعروفة 
م�ستوي�ت  ب�رتف�ع   2 النوع  من  ال�سكري  ملر�ض  اخلطر  درج��ة  وارتبطت 

اجللوكوز يف منت�سف احلمل واأواخره وكذلك بعد ع�م واحد من الولدة.
�سكري  "ك�ن  هوفينني:  اإميلي�  الن�س�ء  واأمرا�ض  التوليد  اأخ�س�ئية  تقول 
احلمل ومر�ض ال�سكري ومر�ض ال�سكري بعد ع�م واحد من الولدة اأكرث 

�سيوع� اأي�س� بني اأولئك الذين ح�سلوا على درج�ت اأعلى".
بني  العالقة  على  اأي�س�  اأث���رت  اجلينية  املخ�طر  اأن  ال��درا���س��ة  واكت�سفت 
وكذلك مر�ض  �سكري احلمل  احلي�ة ومر�ض  ب�س�أن منط  امل�سورة  تقدمي 

ال�سكري.
يف  املكثفة  ال��ت��دخ��الت  م��ن  ا�ستف�د  بحثن�،  اإىل  "ا�ستن�دا  هوفينن:  ت��وؤك��د 
اأ�سلوب احلي�ة فقط الن�س�ء املعر�س�ت خلطر وراثي اأعلى لالإ�س�بة مبر�ض 
من  فريدة  وحتى  مهمة  النت�ئج  ف���إن  له�  ووفق�   ،"2 النوع  من  ال�سكري 

نوعه� على م�ستوى الع�مل.
تو�سح هوفينن: "تقدم درا�ستن� تف�سريا واحدا حمتمال للنت�ئج املتن�ق�سة 

للدرا�س�ت ال�س�بقة التي تبحث يف الوق�ية من �سكري احلمل حتى الآن".
ووفق� للب�حثني، ف�إن ت�سنيف املخ�طر اجلينية �سيجعل من املمكن حتديد 
املوارد  توجيه  اإىل  ب�لإ�س�فة  للخطر   � تعر�سً الأك��رث  احل��وام��ل  الأم��ه���ت 
لهذا  و�سيكون  التحديد،  وج��ه  على  ف�علية  الأك���رث  الوق�ئية  وال��ت��داب��ري 
اأهمية كبرية من حيث املوارد املجتمعية املحدودة و�سحة هوؤلء الأمه�ت 

واأطف�لهن.
اأنه يف ح�لة مر�ض  اأن ندرك  املهم  "يف الوقت نف�سه، من  تقول هوفينن: 
ال�سكري، ف�إن خلفيتن� اجلينية ل حتدد م�ستقبلن�، ومب�س�عدة اأ�سلوب حي�ة 

�سحي، ميكنك عك�ض ت�أثري املخ�طر اجلينية الع�لية ملر�ض ال�سكري".

التم؟ عليه  يطلق  الذي  الطائر  هو  • ما 
الوز البي�ض المريكي

اآلة  على  ال�سفحات  اإح��دى  يف  �سورة  ت�سغري  مت   •
الأ�سلي ثم مت ت�سغري  %60 من حجمها  اإىل  ت�سوير 
ن�سبة  ه��ي  ف��م��ا   %  20 بن�سبة  ال��ن��اجت��ة  ال�����س��ورة 

الت�سغري النهائية من حجم ال�سورة الأ�سلي ؟
48%

الكيميائي؟ امل�سطلح  يف  امل�ستخدمة  الذرة  كلمة  ا�سل  • ما 
يون�ين وتعني الغري ق�بل للق�سمة

؟ ال�سم  هذا  تاأخذ  ان  قبل  مر�سيد�س  �سيارة  ا�سم  كان  • ماذا 
جيلينيك

اجلذر  عملي�ت  اإيج�د  وراء  واأنه  ب�لري��سي�ت  بعلومه  ا�ستهر  اخلوارزمي  الإ�سالمي  الع�مل  اأن  تعلم  • هل 
ويعطي املع�دلت الري��سية الأخرى واأنه هو مبتكر علم اجلرب. 

هو  الفل�سفية  الكتب  من  وغريهم�  والفلك  والطب  الكيمي�ء  كتب  له  ترجمت  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
اأبي �سفي�ن الأمري الأم��وي الذي زهد ب�خلالفة حب� ب�لعلم وان�سرف يوؤلف  خ�لد بن يزيد بن مع�وية بن 

ويرجم كتب الكيمي�ء والعلوم املختلفة.
بن  احل�سن  وا�سمه  الدين  بقوم  امللقب  امللك  نظ�م  هو  الإ�سالم  يف  املدار�ض  بنى  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
العلم فبنى  امل��دار���ض لطالب  بنى  م��ن  اأول  وه��و  اأت���ب��ك.  ب���  م��ن لقب  اأول  وه��و  العب��ض  ب��ن  ا�سحق  ب��ن  علي 
نظ�مية بغداد، ونظ�مية ني�س�بور، ونظ�مية طو�ض ونظ�مية اأ�سبه�ن. وك�ن اأول من ويل التدري�ض يف املدر�سة 

النظ�مية ببغداد اأبو ا�سح�ق ال�سريازي �سيخ ال�س�فعية � يف وقته. 
.1898 ع�م  يف  م�ري  البولونية  وزوجته  بي�ركوري  الفرن�سي  الفيزي�ئي  اإكت�سفه  الراديوم  اأن  تعلم  • هل 

الربت  الفيزي�ئي  اجلن�سية  والمريكي  الأ�سل  الأمل���ين  الع�مل  اإكت�سفه�  الن�سبية  نظرية  اأن  تعلم  هل   •
اآني�ست�ين الذي ن�سر هذه النظرية يف الع�م 1905 م.

.1939 الع�م  يف  الث�نية  الع�ملية  احلرب  يف  ك�ن  مرة  لأول  الرادار  ا�ستخدام  اأن  تعلم  • هل 
اأبداً. يبدو  فال  ال�سم�ض  خلف  القمر  نور  يحتجب  اأن  يعني  القمر  خ�سوف  اأن  تعلم  • هل 

احلرية

االثنني   13  يونيو    2022  م   -    العـدد   13568  
Monday    13    June    2022   -  Issue No   13568

 

ال�سوفان
ال�������س���وف����ن  اإن 
م�����ن ال���وج���ب����ت 
الأ�������س��������������س������ي������ة 
ن����ظ�����م  اأي  يف 
وذلك  تخ�سي�ض 
����س���ع���رات���ه  لأن 
احلرارية قليلة، 
اأن  اإىل  م�����س��رًيا 
الواحد  ال���ك���وب 
م�����ن�����ه ي���ح���ت���وي 

على 130 �سعًرا حرارًي�.
كم� اأنه غني ب�لألي�ف الغذائية والربوتين�ت مع ن�سبة قليلة من الدهون.

خم�طر  وتقليل  ال��دم  �سكر  م�ستوى  تنظيم  على  اي�س�  ال�سوف�ن  وي�س�عد 
ال�س�ر  ال��ك��ول��ي�����س��رول  م��ن  التخّل�ض  ع��ل��ى  ي�س�عد  ك��م���  ال�����س��ك��ري  م��ر���ض 

ب�جل�سم. 
ويعد ال�سوف�ن خ�لًي� من اجللوتني ولذلك فهو اآمن ملن يع�نون ح�س��سية 

اجللوتني.
واأثبتت بع�ض الدرا�س�ت اأن ال�سوف�ن يحتوي على مواد حتمي من ال�سرط�ن 
وخ��سة �سرط�ن الثدي كم� يحتوي على م�س�دات لالأك�سدة حتمى القلب 

من املواد ال�س�رة امل�سببة لالأمرا�ض، كم� يقوي املن�عة.
وميكن تن�ول ال�سوف�ن مع حليب خ�يل الد�سم اأو حليب ال�سوي� كم� ميكن 

ا�ستخدامه يف عمل املخبوزات اأو مع اخل�سروات. 

او �سغرياً من بط�سه وك�ن له مقوله دائم�ً يردده�  ك�ن احد امللوك ظ�مل� اإىل درجة كبرية ومل يكن يرحم كبرياً 
ان افراد �سعبه م� هم ال كالب�ً لديه فث�ر احد �سب�ب اململكة ويدعى ع�بد ثورة كبرية و�سرخ يف الن��ض يحفزهم 
على التخل�ض من هذا الك�بو�ض ومن الظلم والطغي�ن ويقول لهم انهم لو ع��سوا حتت حكم هذا امللك فلن يكون 
خلفهم جياًل اآخر لأن امللك �سيبيد ال�سعب كله من اجلوع والعط�ض واملر�ض.. ث�ر ال�سعب �سد امللك ثورة ع�رمة لكن 
امللك بقواده ا�ستط�عوا ان يخر�سوا الن��ض ويهددوهم ب�حلديد والن�ر واأر�سل امللك قواده للبحث عن ال�س�ب الذي 
حر�سهم لكن ع�بد ك�ن قد هرب حتت احل�ح امه اإىل خ�رج اململكة فه�م على وجهه يف ال�سحراء حتى ك�د يهلك 
ولول ان احد القوافل حلقته م� ك�ن بقي له يوم�ً اآخر، ترك رئي�ض الق�فلة ع�بد حتت ايدي ابنته الكبرية لتعتني 
به فق�مت على عالجه حتى ا�سرد ع�فيته واكمل معهم رحلتهم.. وعندم� �س�أله رئي�ض الق�فله عن وجهته ق�ل له 
اين ل اجته اإىل اية مك�ن بل كنت ف�راً من ظلم امللك، زاد ترحيب رئي�ض الق�فلة بع�بد وا�ست�س�فه حتى و�سل اإىل 
اخته وهن�ك زاد اكرام الرجل لع�بد ثم عر�ض عليه ان يتزوج ابنته ويعي�ض بني اهل قبيلته فوافق ع�بد على الفور 
مل� اح�ض به من قبول جت�ه الفت�ه.. ولكن �سع�دته مل ت�ستمر كثرياً فهن�ك ك�ن احد �سب�ب القبيلة يكيد له وقد امتالأ 
قلبه كره� ب�سبب زواج ع�بد من ابنة رئي�ض القبيلة وقد ك�ن ال�س�ب يريده� لنف�سه لذلك ا�ستدرك ال�س�ب ع�بد 
اإىل مب�رزة بينهم� فلم ي�ستطيع ع�بد ان يرف�ض ذلك وال ات�سف ب�جلنب واخلوف فنزل وب�رزه وا�ستط�ع ان يقتله 
فزاد مقداره يف القبيلة واأ�سبح له مك�نة عظيمة فع��ض �سنوات رزق فيه� ب�أولد حني ا�ستط�ع احد افراد القبيلة ان 
يذهب بتج�ره اإىل مدينة ع�بد ويعود ب�أخب�رهم التى تثبت ان امللك م� زال يفتك ب�أهل مدينته، اح�ض ع�بد بقب�سة 
يف قلبه واأ�سر ان يعود اإىل اململكة لريى امه ويعود به� ولكن زوجته خ�فت عليه فق�ل له� ان �س�ء ربي يل العودة 
فلن اأت�أخر وان مل ي�س�أ ف�أذكري حك�يتي لأولدي. ودع ع�بد زوجته واجته اإىل مدينته من فوره فو�سله� ليل اليوم 
الث�لث فت�سلل اإىل بيت امه ودق ب�به� ففتحته والرعب ميالأ قلبه� وعندم� �س�هدته مل ت�سدق عين�ه� لكنه� راحت 
يف بك�ء �سديد وهى تتمتم انه� ك�نت حت�ض بعودته وانه� �سراه قبل موته�.. ا�سفق عليه� ولده� وهدء من روعه� 
لكنه� ك�دت ت�سرخ وهى تقول انه ل مير يوم�ً دون ان يعرب هذا املك�ن جنود امللك وانه� ت�ستحلفه ب�هلل ان يعود 
حيثم� ك�ن فق�ل انه لن يرك املك�ن حتى ت�أتي معه وخوف�ً عليه مللمت ا�سي�ءه� الب�سيطة وركبت معه جواده وخرج� 
من املدينة حتت �ست�ر الليل يحفظهم� الذي ل يغفل ول ين�م، وو�سل به� �س�ملة اإىل حيث توجد زوجته واأولده 

لتعي�ض معه م� بقي له� من عمر تنعم ب�حلرية والكرامة.  

عائلة تتجول يف �سارع غمرته املياه يف هافانا نتيجة اأمطار غزيرة من بقايا اإع�سار اأجاثا. ا ف ب

خميلنيت�سكي،  يفغيني  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن 
اأو  ال�سينية  الأ�سعة  اأن  الأ�سعة،  اأخ�س�ئي 
ب�لرنني  الت�سوير  اأو  املقطعي  الت�سوير 
يف  م��ف��ي��دا  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  املغن�طي�سي 
ح�لت معينة. وي�سري كبري خرباء الأ�سعة 
حديث  يف  ال��رو���س��ي��ة،  ال�����س��ح��ة  وزارة  يف 
اإىل  لالأنب�ء،  الرو�سية  نوفو�ستي  لوك�لة 
اأن الإ�سع�ع املوؤين ميكن اأن يكون مفيدا يف 
بع�ض احل�لت، مثل ت�سخي�ض الإ�س�ب�ت 
اأو  ال�سينية  الأ�سعة  بوا�سطة  والأم��را���ض 
ب�لرنني  الت�سوير  اأو  املقطعي  الت�سوير 
من�ق�سة  "اأ�سبحت  ويقول،  املغن�طي�سي. 
اأمرا  اليومية  حي�تن�  يف  الإ���س��ع���ع  ت���أث��ري 
طبيعي�. ولكن املوقف من الإ�سع�ع املوؤين 

ب�عتب�ره �س�را ب�سكل قطعي، ل اأ�س��ض له. 
لأنه قد يكون اأي�س� مهم� وحيوي�".

وي�سري الأخ�س�ئي، اإىل اأنه ميكن احلديث 
الت�سخي�ض  ف��وائ��د  ع��ن  م��وؤك��دة  ب�����س��ورة 
ال�سينية  الأ���س��ع��ة  ب������س��ت��خ��دام  وال���ع���الج 
والعالج  املغن�طي�سي  ب�لرنني  والت�سوير 
الإ�سع�عي التي تعد فوائده� اأكرب بكثري 

من اأ�سراره�.
الت�سوير  ب�����إج����راء  ي��ن�����س��ح  ل  ب���ل��ط��ب��ع   
ولكن  ���س��ه��ر.  ك��ل  الكمبيوتري  املقطعي 
فيجب  طبية،  م��وؤ���س��رات  هن�ك  ك�نت  اإذا 
والعالج  الت�سخي�ض  ط��رق  اإه��م���ل  ع��دم 
ي�����س��ك��ل خطرا  ق���د  ذل����ك  لأن  احل���دي���ث���ة، 
ج��دي��� وح��ت��ى مم��ي��ت���. ووف��ق��� ل���ه، يدر�ض 

امل��وؤي��ن يف  الإ���س��ع���ع  ف��وائ��د  اأي�س�  العلم�ء 
خ�س�ئ�ض  تكوين  وكذلك  البذور،  اإنب�ت 
جلرع�ت  تعر�سه�  عند  للخالي�  وق�ئية 
ع�لية من الإ�سع�ع، بعد التعر�ض الأويل 

جلرع�ت منخف�سة من الإ�سع�ع.
وي�سيف، ومع ذلك ل ميكن الت�أكيد 

ب�سورة ق�طعة، على اأن احلد الأدنى 
من جرع�ت الإ�سع�ع التي ميكن 

يف  ال�������س���خ�������ض  ي���ت���ل���ق����ه����  اأن 
احل��ي���ة ال��ي��وم��ي��ة ل ت���وؤدي 
اإىل اأي عواقب �سلبية، لأن 
امل�سخية  الت�أثريات  ح��دود 

ل��������الأورام ع��ل��ى اجل�����س��م مل 
حتدد بعد.

اخت�سا�سي اأ�سعة يك�سف متى يكون الإ�سعاع مفيدا


