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طريقة ب�ضيطة حتمي قلبك �أف�ضل من 5 �أدوية
التي  احل��راري��ة  لل�سعرات  الإن�سان  خف�ض  اأن  حديثة  درا���س��ة  ك�سفت 
العديد من  قلبه من  �سيحمي  �سعرة،   300 يوميا مبقدار  يتناولها 

املتاعب ال�سحية التي ميكن اأن ت�سيبه، حتى لو كان يف وزن �سحي.
هذا  اإىل  الو�سول  ميكن  اإن��ه  الدرا�سة  اأع��دوا  الذين  الباحثون  وق��ال 
الأمر عرب اتباع ال�سيام املتقطع، ومقاومة الرغبة يف تناول �سريحة 
واحدة من احللوى، بح�سب ما اأوردت �سبكة “�سي اأن اأن” الأمريكية.

وخالل عامني، راقب باحثون يف جامعة ديوك بولية نورث كارولينا، 
ليخل�سوا  اأمريكا،  توزعت على ثالثة مواقع يف  التي  الدرا�سة  عينة 
اليومية،  وجباتهم  يف  احل��راري��ة  ال�سعرات  م��ن  قللوا  ال��ذي��ن  اأن  اإىل 
الكولي�سرتول  م�����س��ت��وي��ات  وك��ذل��ك  ل��دي��ه��م،  ال����دم  ���س��غ��ط  ان��خ��ف�����ض 
ال�سيء يف الدم )LDL(، كما انخف�ست تركيزات الدهون الثالثية 
املوجودة يف الدم. وقال الأ�ستاذ امل�سارك يف الدرا�سة، وليام كراو�ض، اإن 
اأمرين ميكن عربهما  اأف�سل  التمرينات الريا�سية والنظام الغذائي 

تقليل خماطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب .
5 عقاقري جمتمعة ميكن اأن حتدث  اأنه ل توجد يف ال�سوق  واأ�ساف 

الأثر الذي اأحدثه تقلي�ض ال�سعرات احلرارية على �سحة القلب.
و�سملت الدرا�سة 218 بالغا يف الوليات املتحدة بني 21-50 عاما، 
وا�ستمرت ثالثة اأعوام، وطلب من 143 منهم البدء يف نظام غذائي 
يوميا،  يتناولنها  التي  احلرارية  ال�سعرات  من  املئة  يف   25 يقلل ب� 

فيما طلب من البقية ال�ستمرار يف نظامهم الغذائي الطبيعي.

منط �حلياة �ل�ضحي يحيد �خلرف 
اإن احلياة باأ�سلوب �سحي مع اتباع نظام غذائي  قالت درا�سة حديثة 
جيد وممار�سة تدريبات بدنية ب�سكل منتظم قد ي�ساعد يف تبديد اأثر 
ال�ستعداد الوراثي لالإ�سابة باخلرف. ووجدت الدرا�سة التي ُن�سرت 
يف دورية جاما الطبية اإن خطر الإ�سابة باخلرف تراجع بن�سبة 32 
باملئة لدى الأ�سخا�ض الذين لديهم ا�ستعداد وراثي كبري اإذا التزموا 
باأ�سلوب حياة �سحي باملقارنة مع هوؤلء الذين مل يكن منط حياتهم 
تقريبا  م��رات  ث��الث  بواقع  باخلرف  الإ�سابة  احتمال  وزاد  �سحيا. 
لدى الأ�سخا�ض الذين لديهم ا�ستعداد وراثي كبري واأ�سلوب حياتهم 
ال�ستعداد  لديهم  يقل  الذين  الأ�سخا�ض  مع  باملقارنة  �سحي  غري 
اإلزبيتا  وقالت  �سحي.  حياتهم  اأ�سلوب  اأن  كما  املر�ض  لهذا  الوراثي 
كوزما الباحثة يف جامعة اإك�سرت الربيطانية التي �ساركت يف الدرا�سة 
ب�سيء  القيام  باإمكاننا  اإن  تثبت  لأنها  لالهتمام  مثرية  “نتائجنا  اإن 
وتقول  باخلرف”.  لالإ�سابة  الوراثي  ا�ستعدادنا  لتحييد  حماولة  يف 
مليون  منظمة ال�سحة العاملية اإن مر�ض اخلرف يوؤثر على نحو 50 
حالة  ماليني  ع�سرة  نحو  ح��دوث  م��ع  ال��ع��امل  م�ستوى  على  �سخ�ض 
ي��زي��د ث��الث م���رات بحلول  اأن  املتوقع  ج��دي��دة �سنويا وه��و رق��م م��ن 
اإك�سرت اأي�سا اإن هذه  جامعة  من  وهو  لويلني  ديفيد  وقال   .2050

النتائج حتمل ر�سالة مهمة تقو�ض ما و�سفه “باأن اخلرف قدر«.
باخلرف  اإ�سابتهم  ل مفر من  اأن��ه  يعتقدون  النا�ض  “بع�ض  واأ�ساف 
اإ�سابتك  خ��ط��ر  تقلي�ض  ت�ستطيع  رمب���ا  ول��ك��ن  ج��ي��ن��ات��ه��م...  ب�سبب 

باخلرف ب�سكل كبري باأن تعي�ض اأ�سلوب حياة �سحيا«.

�لعلماء يكت�ضفون ثقبا �أ�ضود فريد� من نوعه
 130 نحو  الأر���ض  عن  تبعد  جم��رة  اأن  الف�سائي  هابل  تل�سكوب  اأظهر 
�سنة �سوئية حتتوي على ثقب اأ�سود كبري ب�”خ�سائ�ض فريدة”، وفقا ملا 
ذكرت تقارير اإعالمية . واأو�سح موقع »digitaltrends« اأن املجرة 
�سوداء  ثقوب  على  »NGC 3147« حتتوي قرب مركزها  احللزونية 
الفلكيني  العلماء واخل��رباء  اأث��ار ده�سة  اأن هذا الكت�ساف  هائلة. ويبدو 
الغازات  �سميك من  بقر�ض  الثقب حماط  اأن   ببالهم  الذين مل يخطر 
والغبار، اإذ كان من املتعارف عليه اأن تلك املجرة ل حتتوي على مواد كافية 
لتغذية مثل هذا القر�ض. ووفقا للعلماء، فاإن املادة املوجودة يف القر�ض 
تدور ب�سرعة تزيد عن 10 يف املئة من �سرعة ال�سوء، لهذا فاإنه بالإمكان 
املواد  �سطوع  روؤية  وبالتايل  الن�سبية،  لنظرية  املرئية  التاأثريات  مراقبة 
من حول الثقب. كما تفاجاأ العلماء بقوة �سطوع املواد حول الثقب فهذا 
اإذ  ن�سطة خافتة،  ب�ساأن وجود جمرات  العلماء  ينفي نظريات  الكت�ساف 
روما  �ستودي  ديغلي  يونيفر�سيتا  من  بيانت�سي،  �ستيفانو  الباحث  اأو�سح 
تري يف اإيطاليا اأن “ الأقرا�ض التي نراها حول الثقوب ال�سوادء يف املجرة 

و�سلت درجة �سطوعها من األف �سعف حتى 100 األف �سعف«.

الثالثاء    16   يوليو    2019  م   -   العـدد  12683  
Tuesday   16   July   2019  -  Issue No   12683

متى يجب تبديل فر�ضاة �لأ�ضنان؟
وتكاثر  الأم���را����ض  م��ن  ع��دد  لظهور  مثالية  بيئة  الأ���س��ن��ان  ف��ر���س��اة  متثل 
املنا�سب، وذلك وفق حتذيرات  بالوقت  البكترييا يف حال مل يتم تغيريها 

طبية، ونتائج اأبحاث ودرا�سات مكثفة.
وحذر اأطباء الفم والأ�سنان مرارا، من عدم تغيري فر�ساة الأ�سنان با�ستمرار، 
للكثري من  وك��را خمفيا  تعد  الفر�ساة  اأن  اأبحاثا كثرية وج��دت  اأن  خا�سة 

اجلراثيم والفريو�سات.
�سحة  �ض  يعرِّ جافة،  وغ��ري  ملوثة  الأ�سنان  فر�ساة  ت��رك  اأن  اأطباء  وي��رى 
الإن�سان مل�سكالت، موؤكدين اأن لفر�ساة الأ�سنان �سالحية حمددة، ل ميكن 

جتاوزها.
الباهتة  املالب�ض  اأو  البالية  الأح��ذي��ة  ا�ستبدال  يتم  متى  معرفة  وي�سهل 
القدمية، لكن ال�سوؤال احلقيقي هو متى يجب تغيري فر�ساة الأ�سنان، وكم 

مرة على ال�سخ�ض اأن ي�ستبدلها خالل ال�سنة؟
ت�ستخدمها،  التي  اأ�سنانك  نوع فر�ساة  النظر عن  بغ�ض  اأنه  الأطباء  يوؤكد 
الأمريكية  الأ�سنان  طب  جمعية  تو�سي  كهربائية،  اأو  يدوية  كانت  �سواء 

بتنظيفها مبا�سرة بعد ا�ستخدمها.
ك��ي جتف  ع��ام��ودي،  الأ���س��ن��ان ب�سكل  ف��ر���س��اة  امل�ستخدم و���س��ع  ك��ذل��ك على 

ال�سعريات فيها من خالل الهواء.
ال�سحة  على  للح�سول  اجلوهرية  اخلطوات  من  بالأ�سنان  العناية  ولأن 
اجليدة، يركز الأطباء على اأهمية اختيار فر�ساة اأ�سنان مالئمة، وتغيريها 

من وقت لآخر.
وي�سري باحثون اإىل اأن ف�سل الهتمام بفر�ساة الأ�سنان، يجعل الفم عر�سة 
الفر�ساة  اأن  موؤكدين  امل�ستع�سية،  الأمرا�ض  ت�سبب  قد  جديدة،  لبكترييا 
حتتوي على  كميات كبرية من اجلراثيم، لأنها تتواجد غالبا يف بيئة رطبة، 

وهي احلمام.

تقرير يك�ضف معاناة 
�لأ�ضود و�لنمور قبل قتلها

ك�سف حتقيق اأجرته منظمة غري ربحية 
ظروف  عن  احليوانات،  بحماية  معنية 
م����روع����ة ي���ج���ري ف��ي��ه��ا اح���ت���ج���از اآلف 
اأفريقيا  الأ�سود والنمور مبزارع بجنوب 
واآ�سيا بظروف �سيئة للغاية، قبل قتلها، 
لال�ستفادة منها جتاريا. وذكر التحقيق، 
“نيوزويك”  اأوردت نتائجه جملة  الذي 
الأم����ريك����ي����ة، اأن�����ه ي���ج���ري ت��رب��ي��ة هذه 
اأ�سبال الأ�سود من اأجل  احليوانات، مثل 
الدم  ذل��ك  اأج��زائ��ه��ا، مبا يف  لبيع  قتلها، 
على  املتزايد  الطلب  لتغطية  والعظام، 
ال�سني  مثل  دول  يف  التقليدي  ال��ع��الج 
وف��ي��ت��ن��ام. وي��ج��ري حت��وي��ل اأج�����زاء هذه 
النبيذ  م��ث��ل  م��ن��ت��ج��ات  اإىل  احل���ي���وان���ات 
والكب�سولت و املواد الهالمية وامل�سكنات، 
التي يعتقد اأنها مفيدة يف عالج كل �سيء 
من التهاب املفا�سل اإىل ال�سحايا. وقالت 
“جتارة  ال�����ذي ح��م��ل ع���ن���وان  ال��ت��ق��ري��ر 
املاأ�سورة  احل��ي��وان��ات  ه��ذه  اإن  الق�سوة” 
ظ�����روف �سعبة،  م���واج���ه���ة  ع��ل��ى  جت���رب 
مثل و�سعها يف حظائر واأقفا�ض �سيقة، 
وذلك  لها،  الطعام  من  القليل  وتقدمي 
اإىل �سن معينة تقتل فيه،  قبل و�سولها 

من اأجل حتقيق الأرباح.
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ع�ضائر �لفاكهة يزيد 
�حتمالت �لإ�ضابة بال�ضرطان
امل�سروبات  تناول  اأن  اإىل  فرن�سا،  يف  موؤخراً  اأج��ري  ي�سري بحث جديد 
الإ�سابة  خطر  م��ن  ي��زي��د  ق��د  الفاكهة  ع�سري  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�سكرية 

بال�سرطان.
املرتبطة  وال��زي��ادة  احليوية  الأع�����س��اء  على  ال�سكر  ت��اأث��ري  اأن  ويعتقد 
لالإ�سابة  املحتملة  الأ���س��ب��اب  ب��ني  م��ن  ال���دم  يف  ال�سكر  م�ستويات  يف 
امل�سروبات  بع�ض  يف  امل�سافة  امل���واد  تلعب  اأن  ميكن  كما  بال�سرطان. 

الغازية دوراً يف الإ�سابة بال�سرطان. 
حوايل  على  ا�ستفتاء  ال�سحية  لالأبحاث  الفرن�سي  املعهد  اأج��رى  وقد 
100 األف �سخ�ض من البالغني الأ�سحاء الذين مل تتجاوز اأعمارهم 

الغذائية.  وجباتهم  حول  �سنة،   42
وبعد ال�ستفتاء قام العلماء بتقييم العالقة بني ا�ستهالك امل�سروبات 
الإ�سابة  وب��ني  جهة  من  الفاكهة  وع�سائر  ال�سكر،  على  حتتوي  التي 

بال�سرطان من جهة اأخرى. 
وخل�ض العلماء اإىل اأن الأ�سخا�ض الذين اعتادوا على تناول الع�سائر 
الكلية،  ب�سرطان  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��ر  كانوا  ال�سكرية،  وامل�سروبات 
“مريور  ن��ق��ل��ت �سحيفة  م��ا  وال��ربو���س��ت��ات، وف���ق  وال���ث���دي  والأم���ع���اء 

اأونالين” الربيطانية.

معظم  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  ت��و���س��ل  ال��ن��ت��ائ��ج  تقييم  ب��ع��د 
ممار�سة  واأن  ���س��ب��اح��ي��ة،  ب��ت��دري��ب��ات  ق��ام��وا  امل�����س��ارك��ني 
الريا�سة ال�سباحية يف وقت حمدد لي�ست هي امل�سوؤولة 
بالأ�سا�ض على فقدان الوزن بقدر ما اأن ممار�سة الريا�سة 
ب�سكل منتظم هي التي ت�ساعد على فقدان الوزن، ح�سب 
“بيزني�ض-اإن�سايدر”.  ما جاء يف الن�سخة الأملانية ملوقع 
ل��ل��درا���س��ة ف���اإن مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة �سباحا قبل  ووف��ق��ا 
العمل اأو بعد العمل ب�سكل روتيني ميكن ال�ستفادة منه 
اأكر لفقدان الوزن، فاملهم اأن متار�ض الريا�سة دائما يف 

الوقت نف�سه  من اليوم.
ميكن  فهي  كافية،  وغري  مبدئية  الدرا�سة  هذه  ونتائج 
م�ستقبال،  تعمقا  اأكر  اأخ��رى  لدرا�سات  اأ�سا�سا  تكون  اأن 
وقت  التدريب يف  ك��ان  اإذا  فيما  املثال  �سبيل  على  تبحث 
حمدد من النهار ي�ساعد النا�ض على تطوير عادة ما اإىل 

ن�ساط بدين، يقول امل�سرفون على الدرا�سة.

تقوي ذاكرة كبار ال�سن
الريا�سة  اإىل دور ممار�سة  الدرا�سات  الكثري من  اأ�سارت 
بانتظام يف تقوية الذاكرة. نتائج درا�سة اأمريكية حديثة 
املكثفة  الريا�سية  ال��ت��م��اري��ن  مم��ار���س��ة  ارت��ب��اط  ك�سفت 

بتقوية الذاكرة لدى كبار ال�سن.
متارين  ممار�سة  ال�سن  لكبار  ومرهقا  م��وؤمل��ا  ي��ك��ون  ق��د 
ري��ا���س��ي��ة ق��ا���س��ي��ة وم��ك��ث��ف��ة ك��اجل��ري ل��ك��ن الأم����ر يحمل 
اأمريكية.  طبية  لدار�سة  وفقا  اإيجابية  �سحية  جوانب 
من  باحثون  اأع��ده��ا  التي  الأول��ي��ة  الدرا�سة  قارنت  فقد 
خالل  نتائجها  ُع��ر���س��ت  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  اأي���وا  جامعة 
الجتماع ال�سنوي جلمعية علم الأع�ساب يف مدينة �سان 
التمارين  ممار�سة  نتائج  بني  الأمريكية،  فران�سي�سكو 
ل���ف���رتات ق�����س��رية وب����ني ممار�سة  ال��ري��ا���س��ي��ة ال�����س��اق��ة 
الريا�سة اخلفيفة ب�سكل منتظم. حيث ك�سفت الدرا�سة 
اأن التمارين الريا�سية املكثفة ت�ساعد على تقوية الذاكرة 

لدى كبار ال�سن.
�سخ�سا   34 باإخ�ساع  ال��درا���س��ة  خ��الل  الباحثون  وق���ام 
الذاكرة  على  لخ��ت��ب��ارات  ع��ام��ا   67 اأع��م��اره��م  متو�سط 

م�سح  وع�����م�����ل�����ي�����ات 

الدراجة  ُط��ل��ب منهم اجل���ري على  ذل��ك  وب��ع��د  ل��ل��دم��اغ 
الثابتة ملدة ع�سرين دقيقة ب�سكل قا�سية قبل اإخ�ساعهم 
لختبارات على الذاكرة حيث تبني وجود بع�ض التح�سن 
يف تذكر الوجوه خا�سة عندما تكون التمارين الريا�سية 

�ساقة بع�ض ال�سيء.
اإىل   34 ال�  الأ�سخا�ض  بتق�سيم  الباحثون  قام  ذلك  اإىل 
لكن  اأ�سهر  ثالثة  ملدة  الريا�سة  مار�ض  كالهما  ق�سمني 
الق�سم الأول مار�ض التمارين الريا�سية ثالثة مرات يف 
الأ�سبوع ملدة 50 دقيقة يف املرة الواحدة اأما الق�سم الثاين 
مار�ض الريا�سة ثالثة مرات يف الأ�سبوع لكن ب�سكل قا�ض 
ومل��دة اأرب��ع دقائق يف امل��رة ال��واح��دة. الأم��ر ال��ذي اأو�سح 

تاأثري التمارين الريا�سية املكثفة على الذاكرة.

اأمرا�ض الدماغ الناجتة عن ممار�سة الريا�سة
يلقب  ويب�سرت  مايك  الأمريكية  القدم  ك��رة  لع��ب  ك��ان 
على  فريقه  مع  م��رات  اأرب��ع  ح��از  ب�”مايك احلديدي”. 
القدم  لكرة  الوطنية  البطولة  وهي  ب��ول،  ال�سوبر  لقب 
دماغية  اإ���س��اب��ات  لعدة  تعر�ض  مايك  لكن  الأم��ري��ك��ي��ة. 
وتويف  العنيفة  الريا�سة  لهذه  ممار�سته  ب�سبب  ر�سية 
عمره.  م��ن  اخلم�سني  يف  وه��و   2002 �سنة  يف  م��ب��ك��راً 
يف  ارجتاجات  وج��ود  جثته  ت�سريح  بعد  الأطباء  اكت�سف 
باأمرا�ض  ي�ساب  لع��ب  اأول  مايك  يعد  ولذلك  ال��دم��اغ، 

الدماغ الناجتة عن الريا�سة.
الطبيب ال�سرعي بينيت اأومالو )و�سط ال�سورة( هو اأول 
املزمنة  الدماغ  اأ�سرار  طبيب يخت�ض بعالج وت�سخي�ض 
للكثري  اأومالو  تعر�ض  الريا�سة.  ممار�سة  عن  الناجتة 
عن  البحث  عن  للتوقف  والتهديدات  ال�سغوطات  من 
جعله  ما  عمله  يف  اأ�ستمر  لكنه  الأم��را���ض،  ه��ذه  اأ�سباب 
جن��م��اً ع��امل��ي��اً، وه���و م��ا ح��ف��ز امل��خ��رج ب��ي��رت لندي�سمان 
)مي����ني( ل��ع��م��ل ف��ي��ل��م ي����روي ق�����س��ة ح��ي��ات��ه م���ن بطولة 
“كونك�سن”  عنوان  يحمل  الفيلم  )ي�سار(.  �سميث  ويل 

)وتعني ارجتاج الدماغ(.
�سلوكية  تغريات  ت�سبب  ال��راأ���ض  ت�سيب  التي  ال�سدمات 
واإدراكية لل�سخ�ض، وي�سمى هذا املر�ض “�سي تي اإي” اأو 
املالكمني مثاًل  الدماغ”. ويحدث لدى  ارجتاج  “خرف 
ف��ق��دان ال��ق��درة على ال��ك��الم وال��ك��اآب��ة واخل���رف. وت�سبب 
ال�سدمات املتكررة اأ�سراراً يف اخلاليا الع�سبية بالدماغ 
ال��ت��ي تتجمع يف اجل�����س��م، م�سببة  ال��ربوت��ي��ن��ات  واإط����الق 
وارتفاع  العنف  اإىل  امل��ي��ل  وزي����ادة  ال�سلوكية  ال��ت��غ��ريات 

الرغبة يف النتحار.
القدم  لكرة  الوطني  ال��دوري  لعبي  من  الكثري  انتحر 
الأمريكية بني عامي 2008 و2015، مثل تريي لونغ 
وديف  روبن�سن  واأدري����ان  بيل�سر  وي��وف��ان  ماكهيل  وت���وم 
 2011 �سنة  يف  انتحر  ال��ذي  ال�����س��ورة(،  )يف  ديور�سون 
وجد  الدماغ  على  الك�سف  وبعد  للطب.  بدماغه  وت��ربع 

ل ميلك ثمن 
�لالمبورغيني ف�ضنعها 
بالطباعة ثالثية �لأبعاد

لمبورغيني  ���س��ي��ارة  ث��م��ن  ي��ب��ل��غ 
اأفنتادور حوايل 400 األف دولر، 
����س���ي���ارة ل ميكن  ف��ه��ي  وب���ال���ت���ايل 
دول�����ة يف  اأي  ال���ن���ا����ض يف  ل��غ��ال��ب��ي��ة 

العامل تقريبا امتالكها.
اأب  من  العبقري  التفكري  اأن  غري 
وذلك  ممكنا،  الأم���ر  جعال  واب��ن��ه 
الطباعة ثالثية  تقنية  با�ستخدام 
األف   20 ب��ل��غ��ت  وب��ك��ل��ف��ة  الأب���ع���اد، 

دولر.
باكو�ض  �ستريلينغ  الأب  ق��رر  فقد 
م����ن مدينة  وه���م���ا  زان�������د،  واب����ن����ه 
اأنهما يريدان  اإي��ري يف ك��ول��ورادو، 
الريا�سية  ال�سيارة  ه��ذه  ام��ت��الك 

ال�سريعة واخلارقة.
وع��ل��ى م��دى اأك���ر م��ن ع��ام كامل، 
بداأت �سيارة الالمبورغيني ال�سوداء 
بهما،  اخلا�سة  البابني  ذات  اللون 
الرغم  النهائي، على  �سكلها  تتخذ 
اأو  ن�سخة كربونية  لي�ست  اأنها  من 
لمبورغيني  ط��راز  من  متطابقة 
منها  م�ستلهمة  لكنها  اأف��ن��ت��ادور، 

على الأقل.
ويبدو اأن باكو�ض الأب، الذي يعلم 
متخ�س�سة  موؤ�س�سة  يف  كفيزيائي 
جانب  اإىل  ال����ل����ي����زر،  جم������ال  يف 
كولورادو  جامعة  يف  ا�ستاذا  عمله 
بعلم  معرفته  ا�ستغل  احلكومية، 
الأبعاد  ثالثية  والطابعات  الليزر 

من اأجل حتقيق حلمه.
فقد ا�سرتى باكو�ض طابعة ثالثية 
الأبعاد، ل تزيد قيمتها على ب�سعة 
مئات من الدولرات، وا�ستخدمها 
ال����ق����ط����ع  ع�������������س������رات  ������س�����ن�����ع  يف 
ب�سيارته،  اخل��ا���س��ة  البال�ستيكية 
األياف  بوا�سطة  بتغليفها  ق��ام  ث��م 
القوة  من  مزيدا  ملنحها  الكربون 
احل��رارة قبل  وال�سالبة ومقاومة 
ال�سيارة  هيكل  يف  معا  يثبتها  اأن 
اأنابيب  م��ن  واأن�����س��اأه  ال��ذي �سممه 
مثالية  ت��ع��د  ه��ي��ك��ل��ي��ة،  ف����ولذي����ة 

مل�سائل الت�سنيع العام.
لدى  توفرت  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 
الأ�سلية  القطع  بع�ض  وابنه  الأب 
���س��ي��ارة لم��ب��ورغ��ي��ن��ي متكنا  م���ن 
ال�سيارات  مكبات  م��ن  جلبها  م��ن 
ب���ي���ع قطع  امل�������س���ط���وب���ة، وحم�������ال 

ال�سيارات امل�ستعملة.
امل�����س��ت��خ��دم يف هذه  امل���ح���رك  اأم�����ا 
ب��ال��ت��اأك��ي��د لي�ض  ف��ه��و  ال�������س���ي���ارة، 
حمرك لمبورغيني واإمنا حمرك 
يعمل   2003 ك���ورف���ي���ت  ����س���ي���ارة 
ع��ل��ى حت��ري��ك الإط�����ارات اخللفية 
ل��ل�����س��ي��ارة، ف��ي��م��ا ا���س��ت��خ��دم��ا ناقل 

�سرعة ل�سيارة بور�سه 911.

هل ممار�ضة �لريا�ضة يف وقت 
حمدد �أف�ضل لتخفيف �لوزن؟

اأول ما يتبادر اإىل اأذهاننا عند التفكري بتخيف الوزن، هو ممار�سة الريا�سة. 
اأم امل�ساء؟ باحثون اأمريكيون تو�سلوا  اأف�سل، لذلك ال�سباح  لكن اأي وقت 

اإىل اأن هناك عامل اأ�سا�ض اآخر مهم ي�ساعد اأثناء ممار�سة الريا�سة 
على تخفيف الوزن. فما هو؟

العلمية  املجلة  يف  نتائجها  ُن�سرت  اأمريكية  درا���س��ة  خُل�ست 
�سباحا  الريا�سة  ملمار�سة  املختلفة  الأوق��ات  اأن  اإىل   »Obesity«

لي�ست م�سوؤولة اأ�سا�سا عن تخفيف الوزن. وذكر موقع “اإنفرانكن” الأملاين 
مع  مقابالت  اإج��راء  على  درا�ستهم  يف  اعتمدوا  الأمريكيني  الباحثني  اأن 

تدريبات بدنية قليلة  خالل  من  وزنهم  فقدوا  �سخ�سا   375
وقت  اإعطاء  امل�ساركني  من  الباحثون  طلب  كما  مكثفة.  اأو 

التدريبات ومدتها.

��ضتعيدي 
ر�ضـاقتك 

�ليـوم 
قبـل 
�لغـد
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�ش�ؤون حملية

تطرح برنامج الذكاء ال�سطناعي للبكالوريو�ض واملاج�ستري والدكتوراة

جامعة خليفة تعلن عن تاأ�ضي�س معهد بحثي جديد يف �لذكاء �ل�ضطناعي وتطلق حتدي حممد بن ز�يد �لعاملي للروبوت يف ن�ضخته �لثانية

ارتفع عدد امل�ساركني الإماراتيني عن املئة

�ل�ضفري �لياباين ي�ضتقبل �ضباب �لإمار�ت �مل�ضاركني يف برنامج �ضفينة �ضباب �لعامل

وز�رة �لدولة ل�ضوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�لأمانة �لعامة للمجل�س ت�ضتعر�ضان �إح�ضائيات �لتن�ضيق مع �حلكومة وتعزيز ثقافة �مل�ضاركة �ل�ضيا�ضية

 •• اأبوظبي -  الفجر

اجلامعة  والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة  اأعلنت 
البحثية التي تركز على النهو�ض بالتعليم من خالل 
اليوم  املعرفة  وتطبيق  واكت�ساف  والبحث  التدري�ض 
ع��ن اإجن���از اآخ���ر يف ب��ن��اء راأ����ض امل���ال الب�سري يف جمال 
الذكاء ال�سطناعي متثل بالك�سف عن ثالث مبادرات 
والأنظمة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  معهد  تاأ�سي�ض  وه��ي: 
ملراحل  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  برنامج  واإط���الق  الذكية 
ال��ب��ك��ال��وري��و���ض وامل��اج�����س��ت��ري وال���دك���ت���وراه والإع�����الن 
العاملي  زاي��د  بن  “حتدي حممد  اإط��الق  الر�سمي عن 
للروبوت 2020”، اجلائزة الأغلى يف العامل يف جمال 

الروبوت والذكاء ال�سطناعي.
ويف جمال الذكاء ال�سطناعي، �ستقوم جامعة خليفة 
با�ستثمار 160 مليون درهم اإماراتي يف م�ساريع بحثية 
تندرج �سمن معهد الذكاء ال�سطناعي خالل اخلم�ض 
م��ل��ي��ون درهم   160 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ق��ادم��ة،  اأع����وام 
اإماراتي مت ا�ستثمارها بالفعل يف متويل مركز الإمارات 
لالبتكار يف الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات “اإبتيك”، 
مما يرفع قيمة ال�ستثمار الإجمايل يف م�ساريع الذكاء 
ال�سطناعي البحثية اإىل 320 مليون درهم اإماراتي. 
جامعة  يف  اجلديد  ال�سطناعي  الذكاء  معهد  ويعترب 
خليفة ثالث املعاهد البحثية بعد معهد م�سدر واملعهد 
الربامج  على  اجلديد  املعهد  �سريكز  حيث  البرتويل، 
والتطوير  ال�سطناعي  الذكاء  تطوير  يف  الأكادميية 

املهني امل�ستمر ومراكز البحوث.
ج����اء الإع�������الن ع���ن ه����ذه امل�����ب�����ادرات ال���ث���الث���ة خالل 
املوؤمتر ال�سحفي الذي تراأ�سه الدكتور عارف �سلطان 
خليفة  جلامعة  التنفيذي  الرئي�ض  ن��ائ��ب  احل��م��ادي، 
للعلوم والتكنولوجيا، وبح�سور كٌل من الدكتور اأحمد 
الأكادميية  لل�سوؤون  الأول  الرئي�ض  نائب  ال�سعيبي، 
الرئي�ض  نائب  جريفث،  �ستيف  والدكتور  والطالبية 
اإرني�ستو دامياين،  الأول للبحوث والتطوير والدكتور 
الذكية  والأن��ظ��م��ة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  م��دي��ر  معهد 
يف  امل�ساعد  العميد  �سينيفريانتي،  لك��م��ال  وال��دك��ت��ور 
البحوث والدرا�سات العليا واأ�ستاذ يف الروبوتات، اإ�سافًة 

حل�سور عدد من اأع�ساء الهيئة الأكادميية والإدارية.
جامعة  يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  معهد  تاأ�سي�ض  يهدف 

الباحثون  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ب��ح��وث  جمع  اإىل  خليفة 
والطلبة يف جامعة خليفة يف جمال الروبوتات والذكاء 
املعلومات  وتكنولوجيا  البيانات  وعلوم  ال�سطناعي 

والت�سالت حتت مظلة واحدة.
من جهة اأخرى، وبجائزة تقدر بخم�سة ماليني دولر 
اأمريكي، يعترب “حتدي حممد بن زايد العاملي للروبوت 
2020” اأحد اأهم واأكرب املناف�سات العاملية للروبوتات 
يف العامل والتي من املقرر اأن تبداأ يف فرباير 2020، 
ويتم تنظيم التحدي مرة كل عامني حيث يتم اختيار 
اجلامعات  اأف�سل  من  الروبوتات  لبحوث  فريقاً   34
من كافة اأنحاء العامل للتناف�ض يف اأبوظبي يف م�سابقة 
متتد لثالثة اأيام تقوم الفرق خاللها باإثبات مهاراتها 

يف جمالت البتكار والعلوم والهند�سة.
وق���د مت اأي�����س��اً الإع����الن ع��ن اإط����الق ب��رن��ام��ج الذكاء 
بالإ�سافة  البكالوريو�ض  طلبة  جلميع  ال�سطناعي 
للماج�ستري  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  ت��خ�����س�����س��ات  اإىل 
اجلامعة،  يف  والهند�سة  العلوم  كليتي  يف  وال��دك��ت��وراه 
الأول  الف�سل  حيث �سيبداأ توفري الربنامج مع بداية 
هذا  و�سيزود   .2020-2019 الأك��ادمي��ي  العام  من 
الربنامج الطلبة باملعرفة واملهارات الالزمة يف الذكاء 
ال�سطناعي واملجالت املتعلقة به التي تخدم قطاعي 

احلكومة وال�سناعة يف دولة الإمارات.
برنامج  اخ��ت��اروا  ممن  البكالوريو�ض  طلبة  و�سيدر�ض 
ت�����س��م��ل التدريب  ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي خ��م�����ض م����واد 
العملي يف املخترب، الأمر الذي يعزز قدرة الطلبة على 
�سيتعني  كما  العملي.  بالتطبيق  النظرية  العلوم  ربط 
على الطلبة يف �سنتهم الأخرية القيام مب�سروع بحثي 
مبا�سر  ب�سكل  يتعلق  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف 

بتخ�س�سهم الرئي�ض.
يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  معهد  يركز  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
للجيل  الرقمية  التكنولوجيات  على  خليفة  جامعة 
القادم التي ت�سمل الذكاء ال�سطناعي وعلوم البيانات 
اأ�سباه  وتكنولوجيا  القادم  و�سبكات اجليل  والروبوتات 
�سيتم الرتكيز  الإلكرتوين. وبينما  املو�سالت والأمن 
التطبيقي،  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  على  اأ�سا�سي  ب�سكل 
من  ال�سطناعي  للذكاء  عامة  متابعة  هناك  �ستكون 

خالل �سراكات اجلامعة. 
الروبوتات  لأن��ظ��م��ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج��ام��ع��ة  م��رك��ز  وي��ع��ت��رب 

ت��ن��درج حتت  التي  البحثية  امل��راك��ز  اأب���رز  م��ن  امل�ستقلة 
بحوث  على  ت��رك��ز  وال��ت��ي  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  معهد 
الروبوتات يف البيئات املتطرفة والتطبيقات ال�سناعية 
والبنية التحتية. ويقوم مركز “اإبتيك” بريادة البحوث 
للنهو�ض بتكنولوجيات الأنظمة الذكية ل�سبكات اجليل 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  وتطبيقات  القادم 
التي تتيحها �سبكات اجليل القادم، والذي بدوره يعزز 

مكانة القت�ساد الرقمي يف دولة الإمارات.
الفيزيائية  ل��الأن��ظ��م��ة  خليفة  ج��ام��ع��ة  م��رك��ز  وي��رك��ز 
الإل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى حت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات ال��ك��ب��رية وعلى 
الت�سالت  وتكنولوجيا  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات 
وحو�سبة  الإل�����ك�����رتوين  الأم�������ن  وع���ل���ى  وال�������س���ب���ك���ات 
الت�سميمات الهند�سية، يف حني يغطي مركز الأنظمة 
امل�����س��غ��رة احل���ل���ول امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��الأن��ظ��م��ة امل�����س��غ��رة يف 
التطبيقات املختلفة للبحوث، اأما مركز جامعة خليفة 
يف  يبحث  ف��اإن��ه  امل�����س��رتك  “كاي�ست” ال��ك��وري  ومعهد 
الرابعة،  ال�سناعية  الثورة  ت�سكل  التي  التكنولوجيات 
ال�سحية  خا�سًة يف جمايل “النقل الذكي” و”الرعاية 
اإرني�ستو  الدكتور  �سيتوىل  اأخ��رى،  جهة  من  الذكية«. 
دامياين من�سب مدير اأول ملعهد الذكاء ال�سطناعي، 
اإطالقهما  مت  اأ�سا�سيني  بحوث  مركزي  ي�سم  وال��ذي 
لأنظمة  خليفة  ج��ام��ع��ة  م��رك��ز  وه��م��ا:   ،2018 ع���ام 
لالأنظمة  خليفة  جامعة  ومركز  امل�ستقلة  ال��روب��وت��ات 
الفيزيائية الإلكرتونية. كما يندرج حتت مظلة املعهد 
مركز البحوث امل�سرتك بني معهد “كاي�ست” الكوري 
وج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة، وم��رك��ز الأن��ظ��م��ة امل�����س��غ��رة ومركز 
ملركز  اإ���س��اف��ًة  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  هند�سة  يف  الب��ت��ك��ار 
الإمارات لالبتكار يف الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات 
جامعة  من  كل  بني  بالتعاون  تاأ�س�ض  “اإبتيك” الذي 
“ات�سالت”  وموؤ�س�سة  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
وبدعم  تي”،  “بي  الربيطانية  الت�سالت  وموؤ�س�سة 
من �سندوق تطوير قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات 

التابع لهيئة تنظيم الت�سالت.
“يجمع معهد  ع���ارف:  الدكتور  ق��ال  امل��وؤمت��ر،  وخ��الل 
بحثية  مراكز  �ستة  مظلته  حتت  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
ت���وؤك���د ال���ت���زام اجل��ام��ع��ة ب��ال��ب��ح��وث ال��ت��ي ت��رك��ز على 
من  تعد  التي  ال��ق��ادم  للجيل  الرقمية  التكنولوجيات 
الأولويات القت�سادية يف الدولة. يعترب معهد الذكاء 

ال�سطناعي يف جامعة خليفة الأول يف دولة الإمارات 
ال�سطناعي  ال����ذك����اء  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع��ل��ى  ي���رك���ز  ح��ي��ث 
ويهدف اإىل تدريب العاملني يف القطاعات احلكومية 
وال�سناعية على علوم وتطبيقات الذكاء ال�سطناعي، 
كما �سيتم يف املعهد اإجراء اأحدث الأبحاث التي �ستفيد 
القطاعات احلكومية وال�سناعية. ويف وقت برزت فيه 
اأهمية الأنظمة الذكية اجلديدة كالذكاء ال�سطناعي 
ت��ك��ون يف  ب����اأن  ارت�����اأت ج��ام��ع��ة خليفة  الآيل،  وال��ت��ع��ل��م 
هذه  يف  ج��دي��دة  اب��ت��ك��ارات  تطوير  عملية  يف  الطليعة 

املجالت«.
جائزة  قيمة  رف���ع  “يوؤكد  ع����ارف:  ال��دك��ت��ور  واأ����س���اف 
 ”2020 للروبوت  العاملي  زاي��د  بن  حممد  “حتدي 
حر�ض اجلامعة على ت�سجيع البتكار ورعاية املواهب، 
�سي�ساهم  ال�سطناعي  الذكاء  برنامج  اإط��الق  اأن  كما 
ب�سكل كبري يف تطوير املهارات والقدرات يف هذا املجال 
من العلوم. ناأمل باأن ي�ساهم معهد الذكاء ال�سطناعي 
اجلديد والزيادة يف قيمة جائزة “حتدي حممد بن زايد 
العاملي للروبوت 2020” وبرنامج الذكاء ال�سطناعي 
يف ريادة البتكار يف جمال تكنولوجيات اجليل القادم، 

الأمر الذي يعود بالفائدة على الدولة«.
وبجائزة ت�سل اإىل 5 ماليني دولر اأمريكي، �سيتناول 
 ”2020 للروبوت  العاملي  زايد  بن  حممد  “حتدي 
واملزمع اإقامته يف فرباير من العام القادم يف حتدياته 
املدنية  وال���س��ت��ج��اب��ة  الأم���ن  ت�سمل  رئي�سة  تطبيقات 
البناء. ففي التحدي الأول،  للحالت الطارئة واأمتتة 
واحتجاز  بتتبع  املاأهولة  غري  اجلوية  املركبات  �ستقوم 
ط����ائ����رات دون ط���ي���ار دخ��ي��ل��ة ب���ه���دف حت��ق��ي��ق الأم����ن 

وال�سالمة.
ويف التحدي الثاين، تقوم املركبات ذاتية القيادة للفرق 
امل�ساركة، �سواء كانت جوية اأو اأر�سية بالتن�سيق يف و�سع 
حمددة  اأ�سكال  لبناء  املختلفة  القطع  وجتميع  ونقل 
م�سبقاً يف بيئة خارجية. ويف التحدي الثالث، �ستواجه 
القيادة  ذاتية  الأر�سية  واملركبات  الطائرات دون طيار 
باإطفائها  لتقوم  ال�ساهقة  املباين  حرائق م�سطنعة يف 
فيتطلب  الكبري  التحدي  اأم��ا  ب�سري.  تدخل  اأي  دون 
التتابع  �سباق  ي�سبه  �سباق  يف  املناف�سة  الروبوتات  من 
واحدة  مبناف�سة  التحديات  كل  ي�سمل  ال��ذي  الثالثي 

ويف وقت واحد.

•• اأبوظبي-الفجر

لدى  اليابان  �سفري  ناكاجيما  اأكيهيكو  �سعادة  ا�ستقبل 
الإماراتيني  والفتيات  ال�سباب  من  جمموعة  ال��دول��ة، 
الذي  العامل،  �سباب  �سفينة  برنامج  يف  �ساركوا  الذين 
ت���رع���اه ومت���ول���ه احل��ك��وم��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة، ل��ل��ح��دي��ث عن 
بهذا  امل�����س��ارك��ة  خ���الل  م��ن  اكت�سبوها  ال��ت��ي  اخل����ربات 
الثقافية  الروابط  الربنامج، وكذلك للتفاعل وتعزيز 

مع اجلالية اليابانية.
�سعادة  قال  بامل�ساركني،  الرتحيبية  كلمته  ويف معر�ض 
زيارات  يف  م��ا  بلد  اإىل  ت�سافرون  “عندما  ناكاجيما: 
عادية قد ل يت�سنى لكم احلديث والدرد�سة مع ال�سكان 
الربنامج  خ���الل  م��ن  ل��ك��ن  م��ط��ول.  ب�سكل  امل��ح��ل��ي��ني 
باحلياة  عادية مرتبطة  اأح��ادي��ث  اإج��راء  من  تتمكنون 
فكرة  تعطيكم  خمتلفة  بلدان  من  مل�ساركني  اليومية 
حيال طريقة تفكريهم، وكيف يق�سون اأيامهم، وكيف 
يرون العامل، مما يّولد لديكم فهماً اأعمق لثقافاتهم.« 
وق��د األ��ق��ى ال�سيد ع��دن��ان خ���وري، امل�����س��ارك ب��وف��د عام 
كما  الربنامج،  يف  امل�ساركني  عن  نيابة  كلمة   2001
قدم ال�سيد حممد �سيد، امل�سارك يف وفد عام 2019، 
عر�ساً تقدميياً ت�سمن جوانب من امل�ساركة واخلربات 

ال�سيد  اأما  الفيديو،  بال�سور ومقاطع  املكت�سبة معززة 
ذكر  فقد   ،2010 وف��د  يف  امل�����س��ارك  حم��م��د،  م�سعب 
م��زاي��ا ال��ربن��ام��ج وف���وائ���ده وك��ي��ف ع���زز ل��دي��ه��م ح�ض 

النتماء والفخر بدولة الإمارات العربية املتحدة.  
ومن جانب اجلالية اليابانية، حتدث ممثلون عن مركز 

اليابان  �سركة   ،)JCCP( للبرتول الياباين  التعاون 
 ،)JOGMEC( وامل��ع��ادن  وال��غ��از  للنفط  الوطنية 
 ،)JICE( ال��دويل-اأب��و ظبي  للتعاون  اليابان  ومركز 
ال��ت��دري��ب وتبادل  ب���رام���ج  ن�����س��اط��ات��ه��م يف جم���ال  ع���ن 
اخل���ربات يف ال��دول��ة. ب��داأ ه��ذا الربنامج ع��ام 1988 

ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف وال�����س��داق��ة والفهم 
املتبادلني بني �سباب الدول امل�ساركة، اإىل جانب تعزيز 
مهاراتهم القيادية على كافة ال�سعد. اإذ يجتمع �سباب 
وفتيات من اليابان ومن دول اأخرى على ظهر �سفينة 
التقدميية  بالعرو�ض  حافلة  اأ�سابيع  ع��دة  بهم  تبحر 
التي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  وال��ن�����س��اط��ات  التدريبية  وال��ربام��ج 
كانت  وق��د  وت��ق��ال��ي��ده.  وع��ادات��ه  بلد  ك��ل  ثقافة  تعك�ض 
امل�ساركة الأوىل ل�سباب وفتيات المارات عام 1990، 
وت�سارك منذ تاريخه يف الربنامج كل �سنتني اأو ثالثة، 

حيث ارتفع عدد امل�ساركني الإماراتيني عن املئة. 
تراأ�سته  �سبابي  بوفد  للدولة  الأخ��رية  امل�ساركة  كانت 
ال�سيدة عفراء بخيت هذا العام. حيث ان�سموا ملجموعة 
من 200 �ساب و�سابة من اليابان واأ�سرتاليا وت�سيلي 
والإك��وادور وال�سويد وجزر �سليمان وتنزانيا وغريها. 
خ���الل ف���رتة ال��ربن��ام��ج، ال����ذي ت�سمن اأ���س��ب��وع��ني يف 
الوفد  ق��دم  ال�سفينة،  ظهر  على  ي��وم��اً  و34  ال��ي��اب��ان 
العديد من العرو�ض التقدميية والندوات والفعاليات 
وتنمي  البلد  ثقافة  تعك�ض  التي  التطوعية  والأن�سطة 
املهارات القيادية. كما ر�ست ال�سفينة يف اأ�سرتاليا مدة 
لأماكن  ب��زي��ارات  امل�ساركون  خاللها  من  ق��ام  اأي��ام   5

ثقافية و�سناعية والتقوا فعاليات �سبابية حملية.

•• دبي - الفجر

 عقدت وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�ض الوطني الحتادي  
الجتماع التن�سيقي الدوري مع الأمانة العامة للمجل�ض 
الوطني الحتادي، وذلك للوقوف على نتائج واإجنازات 

الف�سل الت�سريعي ال�ساد�ض ع�سر.
كما جرى خالل الجتماع اأي�ساً ا�ستعرا�ض اآفاق التعاون 
امل�سرتك  العمل  اإط��ار  يف  املتعلقة  امل�ستقبلية  واخلطط 
التكامل  حت��ق��ق  فعالية  اأك���ر  ت��وا���س��ل  ق��ن��وات  لتطوير 
بني احلكومة واملجل�ض يف دعم م�سرية التنمية ال�ساملة 
وامل�����س��ت��دام��ة. ك��م��ا ن��اق�����ض الج��ت��م��اع اأي�����س��اً ال��ع��دي��د من 
املو�سوعات واملبادرات الرامية اإىل دفع جهود ن�سر ثقافة 

امل�ساركة ال�سيا�سية يف املجتمع. 
وح�سر الجتماع �سعادة اأحمد بن �سبيب الظاهري اأمني 
عام املجل�ض الوطني الحتادي، و�سعادة د. �سعيد حممد 
الغفلي الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون املجل�ض الوطني الحتادي 
يف وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�ض الوطني الحتادي، وعدد 

من امل�سوؤولني وفرق العمل يف كال اجلانبني.
ل�سوؤون  الدولة  وزارة  وكيل  لوتاه،  ط��ارق  �سعادة  وتوجه 
لفريق  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ض 
�سعادة  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى  للمجل�ض  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  ع��م��ل 
الوطني  املجل�ض  ع��ام  اأم��ني  الظاهري  �سبيب  بن  اأحمد 
املجل�ض  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  وف��ري��ق عمل  الحت����ادي 
وعملهم  املخل�سة  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى  الحت�����ادي  ال��وط��ن��ي 
بتفان وتعاونهم كفريق واحد طيلة فرتة انعقاد الف�سل 

اآليات  اأجل تطوير  ال�ساد�ض ع�سر، وذلك من  الت�سريعي 
ت�سهم يف حتقيق  وف��ع��ال��ة  م��ب��ت��ك��رة  ت��وا���س��ل  وم��ن��ظ��وم��ة 
مب�ستوى  الرت��ق��اء  يف  املتمثلة  ال�سرتاتيجية  الأه���داف 
خلدمة  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطتني  التن�سيق 

الوطن واملواطن.
العامة  الأم���ان���ة  م��ع  ���س��راك��ت��ن��ا  �سعادته:” جت�����س��د  ق���ال 
للمجل�ض الوطني الحتادي منوذجاً يحتذى يف التعاون 
الإي��ج��اب��ي وال��ب��ن��اء لتحقيق الن�����س��ج��ام وال��ت��ك��ام��ل بني 

احلكومة واملجل�ض وتوحيد جهودهما يف خدمة م�سرية 
تنمية الوطن وتلبية تطلعات واحتياجات املواطن، وذلك 
ل�ساحب  ال�سيا�سي  التمكني  برنامج  م��ع  يتما�سى  مب��ا 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة- 
داعماً  جمل�ض  اإي��ج��اد  اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي  اهلل-  حفظه 

مل�سرية التنمية، واأكر الت�ساقاً بق�سايا املواطن.
�سعادته:” نحن حري�سون على عقد مثل هذه  واأ�ساف 
توحيد  م�سلحة  يف  ت�سب  ال��ت��ي  ال��دوري��ة  الج��ت��م��اع��ات 

جهودنا امل�سرتكة لرفع كفاءة وفعالية التعاون والتن�سيق 
بني احلكومة واملجل�ض، حيث مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض 
النتائج والإجن��ازات يف هذا املجال، والتي ما كانت  ابرز 
يف  الأخ���وة  يبذلها  التي  املخل�سة  اجل��ه��ود  ل��ول  لتحقق 

الأمانة العامة للمجل�ض الوطني الحتادي.
ومن جانبه اأكد �سعادة اأحمد بن �سبيب الظاهري: اأهمية 
التوا�سل والتعاون وال�سراكة والتن�سيق امل�ستمر مع وزارة 
ميكن  مب��ا  الحت���ادي،  الوطني  املجل�ض  ل�سوؤون  ال��دول��ة 
املجل�ض من ممار�سة اخت�سا�ساته الت�سريعية والرقابية 
ملواكبة التطور الذي ت�سهده الدولة يف خمتلف املجالت، 
دائما  يحر�ض  اخت�سا�سه  بطبيعة  املجل�ض  واأن  �سيما 
القيادة  روؤي��ة  لتحقيق  برملاين  اأداء  اأف�سل  تقدمي  على 
مع  متفاعال  جمل�سا  ي��ك��ون  اأن  يف  امل��واط��ن��ني  وتطلعات 

كافة الق�سايا الوطنية.
العطلة  يف  اع��ت��ادت  للمجل�ض  العامة  الأم��ان��ة  اإن  وق���ال 
على  النعقاد  وف�سول  اأدوار  ب��ني  ت��اأت��ي  التي  الربملانية 
ت�سخري كافة الإمكانيات لتقدمي خمتلف اأ�سكال الدعم 
هذه  اأن  م�سيفا  واأج��ه��زت��ه،  للمجل�ض  والبحثي  الفني 
ال���س��ت��ع��داد لإج���راء  ال��دول��ة فيها  ال��ت��ي ت�سهد  امل��رح��ل��ة 
مبا  متوا�سل  ب�سكل  العمل  تتطلب   ، املجل�ض  انتخابات 
ل�سوؤون  الدولة  وزارة  بني  التعاون  اأوج��ه  اأف�سل  يحقق 
امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي الحت�����ادي وامل��ج��ل�����ض، يف ظ��ل الدعم 
الالحمدود الذي حتظى به امل�سرية النتخابية من قبل 
يف  امل�ساركة  على  املواطنني  وح��ر���ض  احلكيمة،  القيادة 

العملية النتخابية.

األف مزرعة خالل 6 اأ�سهر   22 من  لأكرث  اإر�سادية  زيارة  األف   130
»�لزر�عة و�ل�ضالمة �لغذ�ئية« تدرب �أكرث من 14 
�ألف عامل مزرعة خالل �لن�ضف �لأول من 2019
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فنياً  تدريباً  باأبوظبي  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  قدمت 
خالل  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  امل���زارع  عمال  من  عامال   14377 لنحو  مكثفاً 
الن�سف الأول من عام 2019 بزيادة ن�سبتها حوايل 16.5 % عن العدد 
ت�ستهدف  والتي   2019 تدريب  خلطة  وفقاً  العمال  لتدريب  امل�ستهدف 
والآ���س��ي��وي��ة خالل  العربية  اجلن�سيات  م��ن  ع��ام��ل  األ���ف   12 نحو  ت��دري��ب 

الن�سف الأول من العام اجلاري.
األف   130 نحو  الهيئة  ن��ف��ذت  كما 
زي��ارة اإر���س��ادي��ة مل��زارع الإم���ارة خالل 
 2019 ع�����ام  م����ن  الأول  ال��ن�����س��ف 
من  كل  يف  مزرعة   22072 �سملت 
الظفرة،  ومنطقة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي 
الدعم  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  رك������زت  ح���ي���ث 
وعمال  لأ�سحاب  والإر���س��ادي  الفني 
املمار�سات  باأف�سل  وتوعيتهم  امل��زارع 
ال��زراع��ي��ة وط���رق ال��زراع��ة احلديثة 

وال�ستخدام الأمثل للمياه.
ال����ع����ني على  وا�����س����ت����ح����وذت م��������زارع 

الن�سيب الأكرب من الزيارات الإر�سادية، حيث بلغ جمموع الزيارات ملزارع 
العني حوايل 54741 زيارة، �سملت 11727 مزرعة، يف حني زار مهند�سو 
7759  مزرعة يف منطقة الظفرة مبعدل نحو   التابعني للهيئة  الإر�ساد 
  28044 مقابل  اجلاري،  العام  من  الفرتة  نف�ض  خالل  زيارة   47160

زيارة لنحو 3179 مزرعة يف منطقة اأبوظبي.   
كما كان عمال مزارع العني الأكر ح�سوراً للدورات التدريبية، حيث بلغ 
اإجمايل  % من   41.3 نحو  بلغت  بن�سبة  عامل  عددهم حوايل 5924 
5710 عامل  الظفرة وعددهم  م��زارع منطقة  يليهم عمال  العمال،  عدد 
بن�سبة بلغت حوايل 39.7 %، مقابل 2743 عامل يف اأبوظبي بن�سبة 19 

اإجمايل العمال. % من 
اإدارة  على  التدريب  ت�سمل  زراعية  اأن�سطة   8 التدريبية  ال��دورات  وتغطي 
وطرق  بها  والعناية  احلقلية  املحا�سيل  زراع���ة  وط��رق  امل��زرع��ة،  يف  ال��ري 
البيوت  وال���زراع���ة يف  املختلفة  ب���الآف���ات  الإ���س��اب��ة  م��ن  امل��ح��ا���س��ي��ل  وق��اي��ة 
وغريها  النخيل  خلدمات  املتكاملة  والإدارة  الع�سوية  وال��زراع��ة  املحمية 
اإجمايل عدد  بلغ  الزراعة، حيث  ا�ستدامة قطاع  التي تدعم  الأن�سطة  من 
 792 ال����دورات امل��ن��ف��ذة خ��الل الن�سف الأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري ح���وايل 
دورة   من اأ�سل 1616 دورة تدريبية م�ستهدفة حتى نهاية العام اجلاري، 
وترتاوح الدورات التدريبية بني زيارات حقلية للمزارع وور�ض تدريبية يف 
الزراعية  املمار�سات  باأف�سل  امل��زارع  عمال  توعية  بهدف  الإر�سادية  امل��زارع 

وطرق الزراعة احلديثة وحت�سني الإنتاجية.
وا�ستحوذت الدورات التدريبية اخلا�سة بتدريب العمال على الطرق الآمنة 
لر�ض املحا�سيل على نحو 49.1 % من جمموع الدورات التدريبة، حيث 
389 دورة للتعريف بطرق ر�ض املحا�سيل واأن��واع وكميات  مت تنفيذ نحو 
الوقاية  �سبل  حول  التوعية  اإىل  بالإ�سافة  حم�سول  لكل  الآمنة  املبيدات 
اآمنة  بطريقة  منه  والتخل�ض  وحفظه  املبيد  ا�ستخدام  وط��رق  ال�سخ�سية 
وفقاً لأف�سل املعايري املتبعة يف هذا املجال، يف حني مت تنظيم 161 دورة 
يف  للزراعة  تدريبية  دورة  و81  التمور  واإنتاج  النخيل  بخدمات  للتوعية 
�سبل  ح��ول  دورة  و39  ال��ري  يف  دورة   68 اإىل  بالإ�سافة  املحمية،  البيوت 

وقاية املحا�سيل من الإ�سابة بالآفات.
 172 ح��وايل  امل���زارع  لعمال  ال�سنوية  التدريب  خطة  تنفيذ  يف  وي�سارك 
تدريب  يتم  حيث  ال��زراع��ي��ة،  التخ�س�سات  خمتلف  م��ن  اإر���س��اد  مهند�ض 
العمال على اإدارة الري يف املزرعة، وطرق زراعة اأ�سجار الفاكهة وخدمات 
بالإ�سافة  النخيل،  املتكاملة لآفات  الإدارة  التمور وبرنامج  واإنتاج  النخيل 
املائية واملمار�سات الزراعية اجليدة ورفع كفاءة �سبكات الري  اإىل الزراعة 
ثم الإدارات املتكاملة لالآفات. وقال املهند�ض: ثامر القا�سمي املتحدث با�سم 
خالل  من  تعمل  الهيئة  اإن  الغذائية:  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
مراكز الإر�ساد الزراعي املنت�سرة على م�ستوى الإمارة على تقدمي خدمات 
الزراعية  التقنيات  تطبيق  على  امل��زارع��ني  وت�ساعد  وال��ت��دري��ب  الإر���س��اد 
احلديثة وغريها من اخلدمات الداعمة ل�ستدامة قطاع الزراعة وحت�سني 
الغذائي وحت�سني دخل  الأم��ن  تعزيز مظلة  للم�ساهمة يف  امل��زارع  اإنتاجية 
اإمارة  يف  ال��زراع��ة  قطاع  وتنمية  تطوير  م�سوؤوليتنا  واأ���س��اف:  امل��زارع��ني. 
حتديث  على  امل��زارع  اأ�سحاب  مع  نعمل  لذلك  م�ستدامة،  ب�سورة  اأبوظبي 
اأنظمة الزراعة وتطبيق اأف�سل املمار�سات املتبعة عاملياً، م�سرياً اإىل اأن برامج 
الإر�ساد والتدريب ت�ستهدف بناء قدرات اأ�سحاب وعمال املزارع وتعريفهم 
ا�ستدامة  املحا�سيل واملحافظة على  اأن��واع  باأف�سل الطرق لزراعة خمتلف 
الزراعية  املمار�سات  اتباع  اأن  واأو���س��ح  الإنتاجية.    وتعزيز  املزرعة  م��وارد 
اجليدة ي�ساعد على تقليل ا�ستخدام املياه وحت�سني خوا�ض الرتبة وحت�سني 
اأبوظبي  اأولويات حكومة  املحلي، مبا ي�سمن حتقيق  الإنتاج  جودة وكمية 
الرامية اإىل تعزيز كفاءة املوارد الطبيعة امل�ستغلة يف الزراعة وا�ستدامتها 
املزارع  واإنتاجية  املزارعني  الوقت حت�سني دخل  املقبلة ويف نف�ض  لالأجيال 

وزيادة م�ساهمة قطاع الزراعة يف الناجت املحلي لالإمارة.
لديها  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأن  اإىل  القا�سمي  واأ�سار 
اإمارة  امل��زارع على م�ستوى  بالقرب من  تنت�سر  زراع��ي  اإر�ساد  مركزا   27
اأبوظبي ومتثل نافذة لتقدمي خدمات الإر�ساد والتدريب بو�سفها خدمات 
ا�ستباقية بالإ�سافة اإىل اأية خدمات اأخرى يطلبها املزارعني عند احلاجة، 
موؤكداً حر�ض مهند�سي الإر�ساد والفنيني املتواجدين يف هذا املراكز على 
ال�سحيحة  الطرق  اإىل  وتوجيههم  امل��زارع  اأ�سحاب  متطلبات  كافة  تلبية 
للعناية مبزارعهم ورفع كفاءتها مبا ي�سمن تطويرها اإىل امل�ستوى الذي 

يحقق مفاهيم ال�ستدامة الزراعية املن�سودة.

العمال  % من   41

املتدربني يف العني 
و40 % يف الظفرة 
و19 % يف اأبوظبي
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يجب اأن تقتنعي باأنك قوية مبا يكفي! مل يعد ال�ست�سالم 
ت�ستعيدي  اأن  عليك  الريا�سة.  ح�س�ض  خ��الل  مقبوًل 
املثبتة  احِلَيل  هذه  ا�ستعملي  الغد.  قبل  اليوم  ر�ساقتك 
علميًا لتجّنب التعب واحل�سول على اجل�سم الذي حتلمني 

به منذ فرتة طويلة!

يعتقد كثريون ممن ي�سعون للحفاظ على ب�سرتهم ن�سرة اأن ال�سر يكمن يف اتقاء اأ�سعة ال�سم�ض وا�ستخدام املرطبات، اإل اأن موقع )هيلث لين( الطبي ك�سف 
عن تاأثري التغذية على �سباب الب�سرة.وحذر املوقع من اأطعمة يوؤدي تناولها اإىل الإ�سراع من عالمات ال�سيخوخة ن�ستعر�سها كما يلي:
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اخلبز الأبي�ض
ق��د ت��رف��ع الأغ���ذي���ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ن�سبة ع��ال��ي��ة من 
باللتهابات  الإ�سابة  ن�سبة  الأبي�ض،  اخلبز  مثل  ال�سكر 
الب�سرة. وميكن ملحبي  التي ت�سرع بدورها من �سيخوخة 
غنيا  يكون  الذي  بالأ�سمر،  منه  الأبي�ض  ا�ستبدال  اخلبز 

مب�سادات الأك�سدة املفيدة، وخاليا من ال�سكريات. 

ال�سكر
البارزين  امل�سببني  ال�سكر العدو الأول للب�سرة واأحد  يعد 
بالكولجني.  ال��رئ��ي�����س��ي��ني  وامل�����س��ري��ن   ، ال�����س��ب��اب  حل���ب 
عند  الب�سرة  على  ال�سلبي  ال�سكريات  تاأثري  يتعاظم  كما 

تعر�سها لفرتات طويلة لأ�سعة ال�سم�ض.
الزيوت والدهون

جت��ع��ل ال��زي��وت امل��ه��درج��ة ج��زئ��ي��ا وال���ده���ون م��ث��ل الزبدة 
الب�سرة اأكر حت�س�سا لالأ�سعة فوق البنف�سجية التي ت�سر 
من جانبها الكولجني ومرونة الب�سرة. وين�سح الأطباء 
ا�ستبدال تلك املنتجات باأخرى �سحية مثل زيت الزيتون 

اأو تلك الغنية مب�سادات الأك�سدة.

اللحوم امل�سنعة
ت������ع������د 

ال��ل��ح��وم امل�����س��ن��ع��ة م��ث��ل ال���ه���وت ال�����دوغ وال��ن��ق��ان��ق غنية 
وجميعها  وال��ك��ربي��ت��ي��ت،  امل�سبعة  وال��ده��ون  ب��ال�����س��ودي��وم 
ت�سبب جفاف الب�سرة وت�سعف ت�سكل الكولجني وحتدث 

التهابات جلدية.

منتجات الألبان
با�سم  البع�ض ما يعرف  اللبان لدى  ت�سبب منتجات  قد 
العوامل  نظام  يف  ت��وازن  ع��دم  اأي  التاأك�سدي(،  )الإج��ه��اد 
خلال  يحدث  ما  وه��و   ، للتاأك�سد  امل�سادة  وتلك  املوؤك�سدة 
الأ�سرار.  اإ���س��الح  اأو  ال�سموم  اإزال���ة  على  اجل�سم  ب��ق��درة 
وميكن اللجوء مل�سادر بديلة عن الألبان وغنية بالكال�سيوم 

مثل اللوز والورقيات والتني.

ال�سودا والقهوة
خلال  بالكافيني  الغنيتان  والقهوة  ال�سودا  تناول  يحدث 
يف نظام النوم الذي ينجم عنه ظهور عالمات ال�سيخوخة 

املبكرة، والتجاعيد والرتهالت وحتديدا حتت العينني.

الكحوليات
اأ�������س������رار  ت���ق���ت�������س���ر  ل 

اإذ  اجل�����س��م،  اأع�����س��اء  م��ن  وغ���ريه  الكبد  على  الكحوليات 
وخ�سارتها  وانتفاخها  الب�سرة  اح��م��رار  يف  تناوله  ي�سبب 
للكولجني وظهور التجاعيد عليها، كما ي�ستنفد الكحول 

مغذيات الب�سرة والفيتامني )اأي(، وي�سرع من جفافها.

البطاطا املقلية
تطلق الأطعمة املقلية بالزيت �سوارد حرة ت�سبب اأ�سرارا 
باجللد وت�سرع من �سيخوخته، ب�سبب عملية يطلق عليها 
ي��وؤث��ر يف جزيئات  ال���ذي  امل��ت��ب��ادل(  ا���س��م )ال��رب��ط  العلماء 

احلم�ض النووي، وي�سعف مرونة اجللد.
املقلية  البطاطا  يف  املرتفعة  الأم��الح  ن�سبة  ت��وؤدي  كذلك 
الب�سرة  وجعل  جفافه،  وبالتايل  اجللد،  من  امل��اء  ل�سحب 

اأكر عر�سة للتجاعيد.

كعك الأرز
باعتباره وجبة خفيفة ولكنها م�سرة  الأرز  يو�سف كعك 
ب��ال��ب�����س��رة ل��غ��ن��اه��ا ب��ال�����س��ك��ري��ات ال��ت��ي ت��رف��ع ���س��غ��ط الدم 

باجل�سم، وت�سرع ترهل اجللد و�سيخوخته.

�أطعمــة ت�ضـــرع �ضيخــوختك قبـــل �لأو�ن

رك�ض  ح�����س��ة  اأو  ط��وي��ل  ���س��ب��اق  اأي  ب���داي���ة  يف 
واحليوية.  بالن�ساط  �ست�سعرين  مكّثفة، 
لكن �سرعان ما تتال�سى طاقتك ويتباطاأ 
اإ�سافية  م�����س��اف��ة  ك����ل  م����ع  اإي���ق���اع���ك 
تقطعينها. يزداد الو�سع �سوءاً ب�سبب 
عوامل ج�سدية عدة مثل ا�ستنزاف 
العنا�سر  وت����راك����م  ال��غ��ل��ي��ك��وج��ني 
الع�سالت،  ُت��ت��ِع��ب  ال��ت��ي  الأي�����س��ي��ة 
اأن  ل��درج��ة  ت��ك��ون م��وؤث��رة  لكنها ل 

ت�ساعف �سعوبة التمارين.
التعب  ب�����س��ب��ب  الأداء  ي���رتاج���ع  ل 
نتيجة  ب����ل  م���ب���ا����س���رًة  ال��ع�����س��ل��ي 
للفكرة التي نحملها عن اجلهود 
حدودنا  نر�سم  نحن  املبذولة. 
التي  امل�ساعر  ب�سبب  بنف�سنا 
ولي�ض  ال���دم���اغ  ي��ف��رت���س��ه��ا 
فعلياً  احلا�سلة  العمليات 

يف عمق ع�سالتنا.
ت������ث������ب������ت اأح���������������دث 

اأهم  اأن  ال��ب��ح��وث 
يرتبط  ع��ام��ل 

ب����امل����ع����رك����ة 
خلية  ا لد ا

التقييم  ب��ني 
للجهود  ال�������ذات�������ي 
امل���ب���ذول���ة وب����ني زي����ادة 
ال�ست�سالم  يف  ال���رغ���ب���ة 
ب��ك��ل ب�����س��اط��ة. خ���الل اإح���دى 
�سخ�ساً   16 ت����دّرب  ال���درا����س���ات، 
اإىل حد  ال��ه��وائ��ي��ة  ع��ل��ى دراج���ات���ه���م 
اأداء  ع��ل��ى  دق��ي��ق��ة   90 ب��ع��د  الإره������اق 
مهّمة معرفية �سعبة اأو مهّمة ب�سيطة. 
اأتعبوا  ال��ذي��ن  ال��ري��ا���س��ي��ني  اأن  ل��وح��ظ 

اأدم��غ��ت��ه��م ق��ب��ل ال��ت��م��ري��ن و���س��ل��وا اإىل 
اأق�سر  م��رح��ل��ة الإره������اق خ���الل ف���رتة 
اأي�ساً  الفئة  ه��ذه  �سعرت  غ��ريه��م.  م��ن 
ب���اأن���ه���ا ب���ذل���ت ج����ه����وداً اإ����س���اف���ي���ة خالل 
اخ��ت��ب��ار رك����وب ال���دراج���ة، م��ا دف��ع��ه��ا اإىل 
وقف التمرين قبل الآخرين. لذا ميكن اأن 
اأي حيلة تخّفف حجم اجلهود  اأّن  ن�ستنتج 
املبذولة يف نظر الدماغ ت�ساهم يف حت�سني 

قدرة التحّمل وم�ستوى الأداء.
تفاوؤلية  ب��اأف��ك��ار  مت�ّسكي  ال��ب��داي��ة،  يف 

ق���ويل لنف�سك  ال��ت��م��ري��ن.  خ���الل 
ع������ب������ارات اإي����ج����اب����ي����ة وق����وي����ة 

�ستنجحني  ب��اأن��ك  واق��ت��ن��ع��ي 
النهائي،  ه��دف��ك  حتقيق  يف 

ثم اجعلي دماغك يربط بني التمرين اجل�سدي وبني 
ظاهرة اإيجابية اأخرى.

التي تنقب�ض حني تعب�سني ت�سّكل  الع�سالت  وملا كانت 
انعكا�ساً حلجم اجلهود التي ي�سعر اجل�سم باأنه يبذلها، 
ال�سعبة  التمطط  حركات  خالل  تبت�سمي  اأن  فحاويل 
كي يرتاجع ن�ساط الع�سالت الذي يطلق اأفكار التعب 
تخففني  وع���ن���دم���ا  والإج�����ه�����اد. 
اأن  ميكنك  العقلية،  الأع���ب���اء 
وتتابعي  ق���وت���ك  ت����زي����دي 

متارينك لفرتة اأطول.
 

حافظي على طاقتك
خ�����������الل م���������س����اغ����ل����ك 
ال����ي����وم����ي����ة، وح���ت���ى 
متارينك  خ������الل 
املنتظمة، حت�سل 
على  ع�����س��الت��ك 
ن�سبة كبرية من 
الأوك�سجني من 
القلب والرئتني 
ل����������زي����������ادة ق������وة 
لكن  ح�����رك�����ات�����ك. 
تكّثفني  ح������ني 
 ، تك طا ن�سا
لن ي�ستطيع 
ن�������������ظ�������������ام 

ال��ط��ل��ب ع��ل��ى الطاقة  ال��ه��وائ��ي��ة م��واك��ب��ة  ال��ت��م��اري��ن 
قوتها  اإىل  الن����ت����ق����ال  اإىل  ع�������س���الت���ك  و���س��ت�����س��ط��ر 

وجتميع  الطاقة  خم��زون  وا�ستعمال  الحتياطية 
العنا�سر الأي�سية.

تذّكري اأن ال�سعور بحرقة يف ال�ساقني اأو رجفة 
مرحلة  اق�����رتاب  اإىل  ي�����س��ري  ال��ع�����س��الت  يف 

الإره��اق ول يحّدد بال�سرورة قدراتك 
دماغك  ي�����س��م��ح  ل���ن  احل��ق��ي��ق��ي��ة. 

ب��ت��ال���س��ي ق�����وة ع�����س��الت��ك بل 
�سيحافظ على خمزون الطاقة 
الطارئة.  للحالت  املخ�س�ض 
لكن ميكنك اأن ُتعّلمي دماغك 
على  للرد  عدائيته  يخفف  اأن 

تراكم العنا�سر الأي�سية.
كفيلة  امل�����ت�����ك�����ررة  ال����ت����م����اري����ن 

ركوب  ك��ررِت  كلما  قوتك.  بزيادة 
�ست�سبح  ب�سرعة،  الهوائية  الدراجة 

ل�����س��ع��ور احلرقة  ع�����س��الت��ك م��ق��اِوم��ة 
اأن يتوقف. حتى  الدماغ  ولن تطلب من 

اأّن زيادة احلوافز الريا�سية قد ت�سغل دماغك 
ومتنعك من بلوغ مرحلة الهلع عند ظهور اأوىل 

موؤ�سرات الت�سّلب والتعب.

اروي عط�ض عقلك
ميكن اأن ُيَن�ّسط بع�ض امل�سروبات دماغك ويزيد 

قوتك خالل التمارين.
 لتغيري و�سعك العقلي، ميكنك اأن ترّطبي فمك 

م�ستوى  لتح�سني  تب�سقينه  ثم  ريا�سي  مب�سروب 
الأداء. 

اأث�������ب�������ت�������ت ف����ح����و�����ض 
املغناطي�سي  بالرنني 

الوظيفي اأن مراكز 
املكافاأة يف الدماغ 
تن�سط عند تناول 

غني  م�������������س������روب 
بالكربوهيدرات لأن 
اجل�سم يظّن اأنه يح�سل 
اإ���س��اف��ي��ة ويزيد  ع��ل��ى ط��اق��ة 

اجلهود التي يبذلها.
تلك  اب��ت��الع  لني  تف�سّ كنت  اإذا  لكن 
امل�سروبات، ميكن اأن ي�ساهم الكافيني يف 
اأن ا�ستهالك  ت�سفية الدماغ. تثبت البحوث 
التمارين  ق��ب��ل  ال��ق��ه��وة  م���ن  ث��الث��ة  اأو  ك��وب��ني 
اجل�سدية يح�ّسن الأداء من دون احلاجة اإىل ن�ساط 
الالزمة.  الع�سلية  النقبا�سات  لإنتاج  مكّثف  دماغي 
و�ستبدو  ���س��ه��ول��ة  واأك�����ر  ت��ل��ق��ائ��ي��ة  ح��رك��ت��ك  �ست�سبح 

متارينك وقدرات ج�سمك غري حمدودة فجاأًة!

حيل جتنبك التعب 

��ضتعيدي ر�ضـاقتك �ليـوم قبـل �لغـد
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ق�سم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 1050 ل�سنة 2019 
اىل مدير املحكوم عليه / املهنية ل�سناعة اثاث وتركيبات املطابخ - ذ م م

ال�سيد/ �سيندي فينود جاجانات 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما  
بتاريخ 2019/1/10 يف الق�سية رقم 2905 ل�سنة 2018 نزاع بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 

)23375( درهم 
ل�سالح املحكوم له/ �سركة ميدي�ست ميتلز - �ض م ح 

لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. 
النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  تخلفك عن احل�سور يف  ويف حال 

الق�سية يف غيابك
 رئي�س ق�سم التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 321

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ح�سن احمد علي ال�سويدي - اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ رينجو جورج 
هندي اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة التجارية امل�سماة )النجوم اخلم�ض خلدمات املطابع( 
ال�سكل  تغيري  مت    .)532881( رقم  جتارية  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 

القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 35
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالعزيز عبداهلل ح�سن مريان املازمي - اجلن�سية 
بكافة  اأدناه  املذكورة  املن�ساأة  يف   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  تنازل   ، الإمارات   :
مقوماتها املادية واملعنوية وال�سم �سامال هذا البيع كافة املوجودات واملعدات يف املن�ساأة 
يف   ، الإمارات   : اجلن�سية   - عبدالكرمي  عبداهلل  حممد  فاطمة  ال�سيدة/  اىل  املباعة 
املوؤ�س�سة الفردية امل�سماة )فيديو وكا�سيت امللوك( واملرخ�سة برقم )15691( وال�سادرة 

من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على 

ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�سارقة  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/190  اأمر اأداء
ان  اوارات جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ان��ال��ني فيلوريا  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
املدعي/خالد وهيب احمد ال�سوؤايل وميثله:مرمي احمد �سامل م�سلم املحرمي .  
طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/6/12 
بالزام املدعي عليها انالني فيلوريا اوارات بان توؤدي للمدعي خالد وهيب احمد 
ال�سوؤايل مبلغ )4050( درهم والفائدة القانونية 9% �سنويا من تاريخ املطالبة 
يف 2019/3/31 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واربعمائة درهم مقابل 
اليوم  ي��وم من  الأم��ر خ��الل 15  ا�ستئناف من  املحاماة.  ولكم احل��ق يف  اتعاب 

التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/1336 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- بادوى للخدمات الفنية - �ض ذ م م - وميثلها مديرتها/ اميتا 
�سيتي لزار باول - جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
ح م  �ض   - البناء  مل��واد  ل�سالح/دانوب  اع��اله  املذكورة  الدعوى   بتاريخ 2019/6/25 يف 
وميثلها مديرها/�ساجن ر�سوان ع�سكر بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م  وخم�سمائة  ال��ف  ع�سرين 
الق�سائية احلا�سل يف 2018/12/24 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2019/1016  تنفيذ مدين 

اىل املنفذ �سده/1- ا�سالة م�سطفى حامت ن�سري جمهول حمل القامة 
الداري  ال����س���راف  خل��دم��ات  لك�����س��ري  التنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأقام   الكتبي  قد  ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير  جلمعيات املالك 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )760372.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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يف  الدعوى 2019/626 جتاري كلي - دبي

املدعي/بنك ملي ايران - بوكالة املحامي/بيت احلكمة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
املعلن اليهم/املدعي عليهم/املدعي عليها الأوىل/ديجيتال مي نورث افريكا ذ م م 

املدعي عليه الثاين / حممود رحيم زاده  ،  املدعي عليه الثالثة / كومرتونك�ض - ذ م م  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا 
لعقد  �سباحا  دقيقة  وثالثون  العا�سرة  ال�ساعة  متام  يف   2019/7/24 املوافق  الأربعاء  يوم 
الجتماع الأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�سارد - دبي - القرهود - �سارع 

املطار - مبنى الفجر لالأعمال - الطابق الأول - مكتب 120.
كافة  اإح�سار  مع  املذكور  الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يطلب  لذا 
امل�ستندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة 

تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �سعيد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�سور
   االجتماع االأول للخربة
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : دار امل�ستقبل خلدمات اإدارة املن�سات - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1504 ملك ريجني جر�ض كوريان - برج خليفة - ال�سكل القانوين 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   682385  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1108758
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/6/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/6/27  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �سكور بل�ض لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 
بور�سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �سكور بل�ض لتدقيق احل�سابات
م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
-2973071  : فاك�ض    04-2973060  : هاتف   - بور�سعيد   - دي��رة   - ال�سباب 

تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  04 مبوجب 
امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية دار امل�ستقبل خلدمات اإدارة املن�سات - �ض 
ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  2019/6/27 واملوثق لدى 
اأي اعرتا�ض  بتاريخ 2019/6/27 وعلى من لديه  دبي  العدل حماكم  كاتب 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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يف الدعوى رقم 2019/808 جتاري كلي 

املعلن اليها/املدعي عليها/دارىل جلوبال - �ض م ح 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي الإبتدائية املوقرة لعمال اخلربة املحا�سبية 
يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الربعاء املوافق 2019/7/24 ، وذلك يف متام الثالثة 
والن�سف ع�سرا موعدا لعقد الجتماع الول للخربة املحا�سبية وذلك مبكتبنا الكائن 
يف دبي - منطقة القرهود �سارع ال�سيخ را�سد بالقرب من فندق جمريا كريك بناية 
القرهود فيوز مكتب رقم 709 الطابق التا�سع هاتف رقم 04/2200272 ، فاك�ض رقم 
04/2200273 ، �ض ب رقم 446047 - دبي. لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا 

حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
عبدالرحمن كرم�ستجي للمحا�سبة القانونية 

اخلبري املحا�سبي / عبدالرحمن كرم�ستجي 

 دعوة حل�سور
 اجتماع اخلربة املحا�سبية االأول
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حمكمة عجمان االحتادية اال�ستئنافية / مكتب اإدارة الدعوى 

  اعالن للم�ستاأنف �سده  للح�سور اأمام مدير اإدارة الدعوى - ن�سرا 
الدعوى ال�ستئنافية رقم )441( ل�سنة )2019(م ا�ستئناف مدين 

�سادر بتاريخ 2019/5/14 م ، يف الق�سية رقم )412( ل�سنة )2019( م مدين جزئي 
امل�ستاأنفان/1- هاتريك للخدمات والتعهدات الريا�سية 

2- جنم عبدحممد - عراقي اجلن�سية 
امل�ستاأنف �سده / احمد ابراهيم اخلفاجي - عراقي اجلن�سية

انت مكلف باحل�سور امام مدير اإدارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية 
يوم الثالثاء املوافق 2019/7/23 �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�ستندات 
الدعوى  الإع��الن ومن �سمنها مذكرة جوابية على  ا�ستالم  تاريخ  اي��ام من  خالل ع�سرة 
ال�ستئنافية املرفوعة من امل�س�تاأنف ، ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا او بوا�سطة وكيلك 

املعتمد فان ال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك ،  حرر العالن يف 2019/7/10 
 مكتب ادارة الدعوىاال�ستئنافية  

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية اال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

تبليغ حكم بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/420 جتاري )جزئي(  

اىل املحكوم عليه : املنامة للمواد الغذائية - جمموعة املنامة / اإمارة عجمان - �سارع الرميلة - 
رقم 1 - بناية املنامة �ض ب 2235 - الطابق الثاين �سندوق بريد 1235 هاتف 06/7499055 فاك�ض 

06/7499066 رقم مكاين 4279610869 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/6/24 م  

قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�سالح �سركة الرابية لل�سناعات الغذائية - ذ م م  

بالتايل : حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 182.112.31 درهم والفوائد 
القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ رفع املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�ساريف 

ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعالنك بهذا التبليغ

حرر بتاريخ 2019/7/11
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/5220(

املنذر : ليبني جاو - �سيني اجلن�سية 
بوكالة املحامي / زايد ال�سحي 

املنذر اليه : ح�سام حممد عدنان فيا�ض - �سوري اجلن�سية 
جمهول حمل الإقامة 

يتوجه املنذر للمنذر اليه ب�سرعة اآداء املبلغ املرت�سد يف ذمته ل�سالح املنذر وقدره 105000 درهم 
)مائة وخم�سة الف درهم فقط( ، وهو ثمن ال�سيارة امل�سار اليها بالإنذار ، وميهله 7 اأيام من تاريخ 
ن�سر هذا الإنذار للرد على ما جاء بالإنذار وال �سي�سطر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة 
للمطالبة بالزام املنذر اليه بان يوؤدي للمنذر هذا املبلغ والفائدة القانونية عنه والتعوي�ض اجلابر 
املعجل مع  بالنفاذ  ، بحكم م�سمول  املبلغ  ذلك  اآداء  اليه عن  املنذر  اإمتناع  نتيجة  املنذر  اأ�ساب  ملا 

حتميل املنذر اليه كافة الر�سوم وم�ساريف التقا�سي ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

اإعالن بالن�سر
رقم )2019/2130(

املنذر : الدلل للعقارات 
املنذر اليه : املعروف خلدمات �سف ال�سيارات - �ض ذ م م 

املو�سوع / اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/50646( 
العديل  بالإنذار  املذكور  بالعنوان  املنذر  من  العقار  اليه  املنذر  ا�ستاأجر  �سابق  بتاريخ 
ومل يتم دفع امل�ستحقات اليجارية وانه م�ستقال للعقار من غري م�سوغ �سرعي و�سند 
املنذر /املنذر  املنذر مت�سررا من بقاء احلال ما هو عليه لذا ينذر  ان  قانوين وحيث 
اليه ب�سداد كافة امل�ستحقات اليجارية يف خالل فرتة اق�ساها )ثالثون يوما من تاريخ 
ن�سر هذا الإنذار العديل( ، وال �سي�سطر املنذر من اتخاذ الإجراءات القانونية و�سوف 

تتحملون كافة التعاب وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

  اال�سماء 
تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعوة/ فاطمة علي 
�سيف احلب�سي ، تقدمت بطلب اإ�سافة املقطع الرابع ل�سمها 
)الرييل( ، ليكون ا�سمها بعد التعديل / فاطمة علي �سيف 

الرييل احلب�سي 
وان من له م�سلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�سة 
ع�سر ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ الع����الن ام���ام ق�سم ال���س��ه��ادات يف 

حمكمة راأ�ض اخليمة.
 قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 
ه�سام عبداحلميد من�سور 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
ن�س االإعالن  

مبوجب احلكم ال�سادر من حمكمة ابوظبي الإبتدائية بتاريخ 2018/3/7 يف الدعوى 
�سركة  وت�سفية  بحل  املحكمة  ابوظبي فقد حكمت  كلي  رقم 2017/1790 جتاري 
فينك�ض ميدل اي�ست لال�ست�سارات هند�سة ال�سالمة والوقاية من احلريق ذ م م  وقد 
مت تعيني اخلبري / ح�سني الها�سمي - مكتب القمة حما�سبون قانونيون كم�سفي 
ق�سائي وقد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري باإنحالل ال�سركة وعلى من لديه اي 
اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي الق�سائي يف مكتبه الكائن باأبوظبي �سارع 
اللكرتا خلف وكالة الهوندا بنف�ض بناية ويل كري ميدل �سنرت الطابق 17 مكتب 
1701 ت 026766166 ف 026766566 �ض ب 128190 - م�سطحبا معه كافة امل�ستندات 

والوراق الثبوتية وذلك يف غ�سون 45 يوما تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
امل�سفي الق�سائي 
ح�سني �سامل الها�سمي  

طلب ن�سر اإعالن ت�سفية
 �سركة فينك�س ميدل اإي�ست لال�ست�سارات هند�سة 

ال�سالمة والوقاية من احلريق - ذ م م  

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ احمد 
يت�سمن  على حم��رر  الت�سديق  وطلبت  الإم���ارات   : اجلن�سية   ، النقبي  عبيد  علي جعفر 
التنمية  دائ��رة  واملرخ�ض من  البناء  مل��ق��اولت  اجل��وه��رة  دار  التجاري  ال�سم  )ت��ن��ازل( يف 
2017/10/25 من  بتاريخ  ال�سادر   740167 رقم  ال�سارقة رخ�سة جتارية  القت�سادية يف  
 ، املطريي  نا�سي  �سعيد  علي  ال�سيد/عائ�سة  اىل  بخورفكان.  الإقت�سادية  التنمية  دائ��رة 
اجلن�سية : الإمارات بوكالة ال�سيد/ احمد علي جعفر عبيد النقبي وكالة عامة برخ�ض 
جتارية رقم FU20190708A63535  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

 اعـــــــالن 
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
حمرر  على  الت�سديق  وطلب  باك�ستان   : اجلن�سية   ، خ��ان  �ساهنواز  خ��ان  حقدار 
امل�سلحة واملرخ�ض  النجارة  ال�سياح ملقاولت  التجاري  ال�سم  يت�سمن )تنازل( يف 
من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 756222 ال�سادر 
بتاريخ 2017/10/25 من دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/�سفت 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  باك�ستان    : اجلن�سية   ، خ��ان  حمزه  حممد  خ��ان  اهلل 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء 14 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 824

يرغب يف  اجلن�سية  لبنان   ، ال�سيد/جوزيف جرجي جوريان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�سوي�ستا فريافايل  ال�سيدة/  اىل  وذلك  البالغة %100   كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سنان(  لطب  جوزيف  الدكتور  )عيادة  يف  اجلن�سية  الهند   -

مبوجب رخ�سة رقم )217881( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 828
بنغالدي�ض   - عبدالرحيم  غازي  ال�سالم  افتاب  ال�سيد/غازي  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
  / ال�سيدة  اىل  وذلك  البالغة %100    كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
باإمارة  تاأ�س�ست  مندرين(  )مغ�سلة  يف  اجلن�سية  باك�ستان   - �سديق  عاطف  عاطف  �سمانلة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )534327( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 826
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد عبيد احمد اخليال الطنيجي ، اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )كافترييا �ساي الريموك( 
هندية   ، كوريان  جو�سى  جو�سى  ديرينا  ال�سيدة/  اىل   )763718( رقم  رخ�سة  مبوجب 
اجلن�سية.  تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر وتغيري ال�سكل القانوين 

للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية( اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 830
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  باك�ستاين   - يو�سف  حممد  بابر  عظيم  ال�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ �سميه خالد حممد باقرين احل�سرمي - اإماراتية 
اجلن�سية ، واىل ال�سيد/ عبداحلميد �ساه �سيد الندر �ساه - باك�ستاين اجلن�سية واىل ال�سيد/ غالم حيدر �ساه 
- باك�ستاين اجلن�سية واىل ال�سيد/ ممتاز ح�سني جيالين بن �سيد - باك�ستاين اجلن�سية وذلك يف )مطعم ج�سر 
ال�سكل  : مت تغيري  - تعديالت اخرى  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )628459(  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  لهور( 
القانوين من )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( اىل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( - مت تغيري ال�سم التجاري 

من )مطعم ج�سر لهور( اىل )مطعم ج�سر لهور - ذ م م( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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اإعالن بالن�سر 

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي
حمكمة  االحوال ال�سخ�سية 

اعالن تغيري ا�سم

تقدمت ال�سيدة/موزه علي �سعيد حممد البدواوي ، اإماراتية 
ا�سمها من  ال�سرعية بطلب تغيري  اجلن�سية اىل حمكمة دبي 
موزه علي �سعيد حممد البدواوي اىل علياء علي �سعيد حممد 
البدواوي ، وعلى من لديه اعرتا�ض ان يتقدم به ايل املحكمة 

املذكورة خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ق�سم خدمات االحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2019/1019 جتاري كلي 

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ليمتد  انف�ستمنتز  عليه/1-�ست�سون  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ الإمارات دي�سرتيكت كولينج )امييكول( �ض ذ م م - وميثلها املدير العام/ 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   - املبدر  يو�سف  اديب 
درهم(  وق��دره )3000  وتعوي�ض مببلغ  دره��م(  وق��دره )4234051.32  عليه مببلغ 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ا�ستحقاق كل فاتورة 
وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني املوافق 2019/7/22 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : بلوباري للتجارة - �ض ذ م م  
اخلليج   - عبدالغني  ك��م��ران  ملك   9F-A-05 اىل   9F-A-01 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
B - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة:  التجاري - مركز ا�ستدامة 
639589 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1059651 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك 
بتاريخ  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2019/5/8 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
اجلريودي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/5/8
هور   - دي��رة   - ال�سعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان   واملحا�سبة  للتدقيق 
العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  رق��م 204- ملك عبداهلل  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  بلوباري 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8  للتجارة - �ض ذ م م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  ، م�سطحباً  اأعاله  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2019/68 تظلم مدين                    
حمل  جمهول  �سالح  عبداهلل  م�سطفى  عبدالبا�سط   -1  / �سده  املتظلم  اىل 
القامة مبا اأن التظلم /�سركة اوبايا�سي كوربوري�سن - فرع دبي قد اقام عليك 
التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف المر على عري�سة 
مدين رقم 2019/273 منع من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سه 
 ch1.A.5 يوم الحد املوافق 2019/7/21 ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
الأق��ل ويف  ايام على  اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  من مذكرات 

حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/2923 جتاري جزئي 

القامة  م  جمهول حمل  م  ذ  �ض   - للمقاولت  �سي  ان  اي��ه  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2019/1/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املدعي  بالزام   - م  م  ذ   - العازلة  امل��واد  ملقاولت  ل�سالح/واتر�سيل  اع��اله  املذكورة 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مائة وواحد وثمانني الف و�ستمائة و�ستة وع�سرين 
الإ�ستحقاق  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا  و�سبعني  واثنني  درهم 
الف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى   2009/2/26 يف  احلا�سل 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/446 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه/1-عبدالقادر احمد �سنكري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  م(  م  )ذ  لال�ستثمار  دب��ي  جممع  تطوير  �سكرة 
جممع  تطوير  �سركة  للمدعية  ويدفع  ي�سدد  ب��ان  عليه  املدعي  ال��زام  بطلب  دع��وى 
دبي لال�ستثمار مبلغ 1757497.39 درهم جملة املبالغ املرت�سدة يف ذمة املدعي عليه 
)بدلت ايجار ور�سوم خدمات وغرامات و�سريبة القيمة امل�سافة( وفق ك�سف احل�ساب 
املرفق مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
Ch1.B.8 لذا  جل�سة يوم الحد املوافق  2019/8/18  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/682   تنفيذ جتاري  
 - اآل علي  احمد ح�سن  يو�سف  احمد  ���س��ده/1- حممد  املنفذ  اىل 
 جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�سرق - �ض م ع

بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1009450.96( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
 يف الدعوى رقم 2019/367 جتاري كلي - دبي 

املدعى عليهم 1( اآل للتجارة العامة - �ض ذ م م  2( اأمري ا�سد األه زماين راد 
بني  ب��رج   - اآل مكتوم  �سارع م�ست�سفى   - يا�ض  بني  دي��رة - ميدان   - دب��ي   : )العنوان 

يا�ض - الطابق الثاين مكتب رقم 212 - هاتف رقم 04-2279920(  
يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك 
يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر يوم الأربعاء املوافق 2019/7/17 وذلك لبيان 

دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك �سادرات ايران.  
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - القرهود - بناية ال�سم�ض امل�سيئة - بجانب الطاير 
 : رق��م  فاك�ض   - رق��م 042830100  رق��م 112،  هاتف  الأول مكتب  ال��دور   - لل�سيارات 

042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 ، دبي
اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2019/17538 (
املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي.

املنذر اإليها   : �سل�سبيل لتجارة  اللحوم ذ م م    .
نتيجة  درهم  وق��درة )81،344.64(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )86509/ خ�سو�سي /الفئة 12/ ابوظبي( من نوع )ميت�سوبي�سي 
كانرت_ فان ثالجة حلوم( موديل )2016( اللون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2019/17537 (
املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي.

املنذر اإليها : ميدان ال�سهباء للنقليات  .
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )141،387.77( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 12415/ عمومي /الفئة اخ�سر/ ال�سارقة( من نوع )فولفو اف 
ات�ض 440  _ قاطرة ( موديل )2015 ( اللون ) ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2019/17536 (
املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي.

املنذر اإليه : حممد كمال ناجي احل�سن  .
نتيجة  دره��م   )51،142.50( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )54175/ خ�سو�سي/الفئة 12/ ابوظبي( من نوع )ني�سان باترول  
_ ا�ستي�سن( موديل )2014( اللون )رمادي _ بني(  واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،     
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2019/17533 (
املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي.

املنذر اإليه : عمار ابراهيم حممد �سريف النامونة   .
اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )94،847.25( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
نوع  دب��ي( من   /R /الفئة  ) 9713/ خ�سو�سي  ال�سيارة رقم  التنفيذية على 
واملمولة  )ابي�ض(   اللون   )2016( موديل  ا�ستي�سن(   _ ك��روزر  لند  )تويوتا 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2019/17534 (
املنذر : م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي.

املنذر اإليها : جناه ح�سن عبداهلل ح�سن الكوخردي .
درهم   )529،879.89( وق����درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�����س��اط  ب�سداد  الإخ���الل  نتيجة 
الإجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 48888/ خ�سو�سي /الفئة 12/ ابوظبي( من نوع 
)MERCEDES S560_ كوبيه( موديل )2018( اللون )ا�سود(  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
اإنذار عديل بالن�سر 

) رقم )2019/17535 
املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي.

املنذر اإليها  : ميدان ال�سهباء للنقليات  .
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )223،053.30( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 10007/ عمومي /الفئة اخ�سر/ ال�سارقة( من نوع )فولفو اف 
ات�ض 440 _ قاطرة ( موديل )2015 ( اللون ) ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2019/356  مدين جزئي 
ذ.م.م - وميثلها قانونا  للن�ساء  ال�سحي  او  اي  نادي بي  املحكوم عليه/1-  اىل 
املحكمة  بان  نعلنكم   القامة  احمد جمهول حمل  علي  امين عبداحلفيظ   -
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/3/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
املدعي عليه بان  بالزام  ���ض.م.ع  املتكاملة  ل�سالح/�سركة الم��ارات لالت�سالت 
يوؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره )121.408.72( درهم والفائدة القانونية بواقع 
9% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/3479  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- دونر كباب للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/4/28  يف الدعوى 
���ض.ذ.م.م مبثابة احل�سوري  املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة احلبتور لل�سيارات 
درهم   )263003.60( مقداره  مبلغ  املدعية  اىل  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام 
والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ 2018/9/2 وحتى متام ال�سداد والزمتها 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2019/1277  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- موؤ�س�سة برج اخلري للمقاولت والتكييف املركزي )موؤ�س�سة فردية( 
2- حممد بابول ح�سني �سديق الرحمن )كفيل �سامن( جمهول حمل القامة نعلنكم  بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/5/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
بالت�سامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  ال�سالمي  الم���ارات  م�سرف 
واثنني  الف وثالثمائة  املدعي مبلغ )مائتي وثمانية و�سبعني  للبنك  يوؤديا  بان  والتكافل 
املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  و�سبعني  وخم�سة  درهم  وثمانني 
الق�سائية احلا�سل يف 2019/3/18 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهما بامل�سروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2019/1514  جتاري جزئي 

ناجم اجلنيبي  �سامل حممد  ���ض.ذ.م.م 2- بطي  املحكوم عليه/1- في�ستا دوكيومنت�ض  اىل 
)كفيل �سامن( جمهول حمل القامة نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
)�ض.م.ع(  ال�سالمي  الم��ارات  ل�سالح/م�سرف  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2019/5/29
بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�سامن والتكافل للم�سرف املدعي مبلغ )مائتي و�سبعة 
و�ستني الف ومائتي وثمانية و�ستني درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
الق�سائية احلا�سل يف 2019/3/25 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهما بامل�سروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/961  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-جلويال لدارة الفنادق ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
���ض.م.خ وميثله:فتوح يو�سف حممد ح�سني  ان املدعي/�سمان لال�ستثمار  مبا 
عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الن�سار 
واتعاب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م   )5750000( وق���دره  مببلغ  بالت�سامن 
يوم  لها جل�سة  التام.وحددت  ال�سداد  تاريخ وحتى  والفائدة 12% من  املحاماة 
لذا    ch1.B.8:بالقاعة �ض  ال�����س��اع��ة:09:30  امل���واف���ق:2019/7/22  الثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/193  عقاري جزئي

جمهول  ذ.م.م  العقاري  والتطوير  لال�ستثمار  1-تنميات   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/حممد تقي حممد هادي ها�سم نيا قد اأقام عليك 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  البيع  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  مو�سوعها  الدعوى 
وقدره )139.865.34( درهم والفائدة 12% من تاريخ التعاقد يف 2008/6/16 
ت���وؤدي للمدعي مبلغ للمدعي  ب��ان  امل��دع��ي عليه  ال��ت��ام وال���زام  ال�����س��داد  وح��ت��ى 
تاريخ  من  �سنويا   %12 القانونية  والفائدة  دره��م   )100.000( ق��دره  تعوي�سا 
احلكم وحتى ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني املوافق:2019/8/5 ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.B.8  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/225  عقاري جزئي

مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ليمتد  فنت�سرز  1-با�سيفيك   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اتيجو  �سوكومييكا  املدعي/�سيمون  ان 
املطالبة بف�سخ منوذج احلجز بني املدعي واملدعي عليها وال��زام املدعي عليها 
والر�سوم وامل�ساريف  بواقع %12  والفائدة  مببلغ وقدره )232.584.10( درهم 
واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني املوافق:2019/8/5 ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/2514  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عمار عبداهلل علي فريوز ال علي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/موارد للتمويل وميثله:علي �سلطان �سامل الكندي قد اأقام عليك 
 )60.820.75( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�سوعها  الدعوى 
احلكم  ت��اري��خ   من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة 
  ch1.C.13:بالقاعة ال�ساعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2019/7/24  الربعاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/2485  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سده/1- ور�سة الم��ارات ل�سالح معدات ميادين الرماية )اعمال 
مدنية( )كفيل �سامن �سركة( 2- يو�سف خمي�ض عبداهلل يو�سف النقبي )كفيل 
الم����ارات  التنفيذ/م�سرف  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  ���س��ام��ن( جم��ه��ول حم��ل 
اأق��ام  عليك  ال�سالمي  قد  را�سد  را�سد حممد جابر  ال�سالمي وميثله:جابر 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )804201(
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1580  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- توتال اوتوموتيف �سريفي�سز �ض.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / هاين عبدالرزاق ح�سن علي وميثله:مرمي 
احمد �سامل امل�سلم املحرمي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2018/13897 بتاريخ:2019/6/9  عمايل جزئي   
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2019/7/29 ال�ساعة 11.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
لإعالناتكم يف 

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

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

اأ�سدر مركز �سلطان بن زايد كتاباً 
“تطورات  ع���ن���وان  ي��ح��م��ل  ج���دي���داً 
ال���ن���ظ���ام ال��������دويل والإق���ل���ي���م���ي – 
اخلليج  دول  ع���ل���ى  وان���ع���ك���ا����س���ات���ه 
العربي” للدكتور نايف علي عبيد 
الكتاب  .وي��ت��األ��ف  ب��امل��رك��ز  ال��ب��اح��ث 
م��ن اأرب���ع���ة ف�����س��ول ت��ق��ع يف  197 

�سفحة.
عبيد  ن����اي����ف  ال����دك����ت����ور  وي�����ق�����ول 

ال�ساحتان  ت�سهد   “ ال��ك��ت��اب  ح���ول 
�سريعة  اأحداثاً  الدولية والإقليمية 
بالفو�سى  ت��ت�����س��م  وم���ت���الح���ق���ة، 
وال��الن��ظ��ام وال��غ��م��و���ض، ي�سعب يف 
فال�سوؤال  ف��ه��م��ه��ا.  ك��ث��رية  اأح����ي����اٍن 
الرئي�ض الذي يطرحه هذا الكتاب: 
ماهي  اأي���ن؟!  اإىل  العاملي..  النظام 
ت���ط���ورات���ه وان��ع��ك��ا���س��ات��ه ع��ل��ى دول 

اخلليج العربي؟
وهل يتجه العامل اإىل نظام متعدد 
النظام  ع���رف  اأن  ب��ع��د  الأق����ط����اب؟ 

العاملية  احل����رب  ب��ع��د  م���ا  ال������دويل، 
الثنائية،  القطبية  ن��ظ��ام  ال��ث��ان��ي��ة، 
ومن ثم نظاماً اأحاديا.. ولو لفرتة 
وج���ي���زة.. وه���ل ه��و يف ط���ور ت�سّكل 
ن��ظ��ام ع��امل��ي ج��دي��د؟ م��ا �سكل هذا 
النظام.. وما مقوماته.. وما القوى 
اإىل  العامل  ي�سري  اأم  ؟  فيه  الفاعلة 

الالنظام؟
دور فيه..  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��دول��ة  وه���ل 
ال��ع��امل من  ال���ذي ي�سهده  ب��ع��د ك��ل 
���س��ع��ود ق���وى ف��اع��ل��ة غ��ري الدولة؟ 

هل العامل يف مرحلة �سيولة ؟
ال�سوؤال  على  لالإجابة  اإنه  وي�سيف 
الكتاب  ه�����ذا  ي���ت���ن���اول  ال���رئ���ي�������ض: 
الإقليمية  ال���ت���ط���ورات  ان��ع��ك��ا���س��ات 
والدولية على دول جمل�ض التعاون 
ت��ع��ام��ل��ت معها،  اخل��ل��ي��ج��ي، وك��ي��ف 
يقدم  اأن  ن��ه��اي��ت��ه  يف  ي���ح���اول  ك��م��ا 
تتعلق  ال���ت���ي  ال���ت���و����س���ي���ات  ب��ع�����ض 
لتنمية  املطلوبة  بال�سرتاتيجيات 
ل�����س��د م���ا قد  امل��ج��ل�����ض  ق����وى دول 

يواجهها من خماطر وعقبات

مركز �ضلطان بن ز�يد ي�ضدر كتابًا جديدً� حول �لنظام �لدويل 
و�لإقليمي – و�نعكا�ضاته على دول �خلليج �لعربي

•• ال�شارقة-الفجر:

لنادي  التابع  للمواهب  ك��ولج  مركز  اأعلن 
جلميع  امل�ساركة  باب  فتح  ال�سارقة  �سيدات 

الر�سم  جم�����ال  يف  وامل����ب����دع����ات  ال���ف���ن���ان���ات 
الإمارات  دول��ة  يف  الفوتوغرايف  والت�سوير 
العربية املتحدة للدورة الثالثة من “ جائزة 
التي تنطلق هذا العام حتت  نون للفنون”، 

�سعار “ما بعد املطر«.
وت��ت��م��ح��ور اجل����ائ����زة ل���ه���ذه ال�������دورة حول 
حيث  امل��ط��ر،  �سقوط  بعد  الناجتة  امل�ساعر 
اللواتي  امل���وه���وب���ات  اجل����ائ����زة  ت�����س��ت��ه��دف 

عاماً.   40-18 ب���ني  اأع���م���اره���ن  ت�����رتاوح 
�سهر  نهاية  حتى  امل�ساركات  ا�ستالم  و�سيتم 

�سبتمرب القادم. 
حيث تخ�س�ض فئة “نون للفن” للفائزات 
عاماً   40-25 ب���ني  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  م���ن 
درهم  اآلف   10 قيمتها  تبلغ  مادية  جائزة 
تقدم  فيما  والت�سوير،  الر�سم  جم��ايل  يف 
للفنانة  “نون  فئة  عن  باجلائزة  للفائزات 
 5 24 عاماً  اإىل   18 من عمر  ال�ساعدة” 

اآلف درهم يف جمايل الر�سم والت�سوير.
ا�ستحداث فئة جديدة للفن الرقمي

اجلائزة  م��ن  الثالثة  الن�سخة  ا�ستحدثت 
لإعطاء فر�سة  الرقمي،  للفن  فئة جديدة 
اجلديد  املجال  هذا  يف  واملبدعني  للفنانني 
للم�ساركة يف اجلائزة، ويحق للم�ساركني يف 
العمال  على  الرقمي  التعديل  الفئة  هذه 
امل�������س���ارك. وتر�سد  امل��ق��دم��ة ح�����س��ب رغ��ب��ة 
للفائزات من فئة “ الفن الرقمي” من عمر 
18 اإىل 40 عاماً 4 اآلف درهم، و�ستعر�ض 
الأع����م����ال امل�������س���ارك���ة خ����الل م��ع��ر���ض نون 
واملنا�سبات  لل�سيافة  كنوز  قاعة  يف  للفنون 

خالل الفرتة  18-21 نوفمرب.

وق���ال���ت ���س��ي��خ��ة ال�����س��وي��دي م���دي���رة مركز 
النجاح  ب��ع��د  ال�����دورة  ه���ذه  “تاأتي  ك����ولج: 
العام  ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه اجل���ائ���زة يف  ال��ك��ب��ري 
الأعمال  باأن  تامة  املا�سي، ونحن على ثقة 
�ستتخطى  اجل���دي���دة  ال�����دورة  يف  امل�����س��ارك��ة 
جميع التوقعات بجودتها، اإذ يفتح مو�سوع 
للتعبري  امل�ساركات  اأم���ام  امل��ج��ال  ال��ع��ام  ه��ذا 
عن امل�ساعر والأحا�سي�ض التي قد ي�سعر بها 

الإن�سان ما بعد املطر«.
اجلائزة  “تهدف  ال�������س���وي���دي:  واأ����س���اف���ت 
لك��ت�����س��اف م��واه��ب ال�����س��ي��دات وال��ف��ت��ي��ات يف  
دولة الإمارات العربية، وا�ستثمار قدراتهّن 
واإطالق العنان ملواهبهن الإبداعية يف هذا 
امل��ج��ال م��ن ال��ف��ن��ون وال��ت��ع��ب��ري ع��ن ال���ذات 
وندعو جميع الفنانات واملبدعات للم�ساركة 

يف دورة هذا العام.«
الت�سجيل  ال��راغ��ب��ني يف  اأم���ام  امل��رك��ز  ويتيح 
وامل���������س����ارك����ة ع�����رب امل�����وق�����ع الإل������ك������رتوين،  
و  nاأ o o n g a l l e r y @ s l c .a e
33  77  506 بالت�سال على الرقم  06 

ي�سار اإىل اأن نادي �سيدات ال�سارقة، داأب منذ 
مرافق  ت��وف��ري  على   1982 ع��ام  تاأ�سي�سه 

وثقافية  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ت��رف��ي��ه��ي��ة  واأن�����س��ط��ة 
با�ستمرار  وي��ن��ظ��م  والأط����ف����ال،  ل��ل�����س��ي��دات 
التي  والأن�����س��ط��ة  الفعاليات  م��ن  جمموعة 
وال�سحة،  وال��ف��ن��ون  املجتمع  ���س��وؤون  تدعم 
اإ�سافة اإىل الفعاليات اخلريية واملحا�سرات 
والبازارات واملعار�ض واملاراثونات والندوات 

وامللتقيات ب�ستى اأنواعها، ويعد النادي اأحد 
اأكر الوجهات اخلا�سة بال�سيدات تفرداً يف 
يعتمد  اإذ  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
م�ستويات عالية من اخلدمة الرفيعة، ومت 
الو�سائل  م��ن  وا���س��ع��ة  مبجموعة  جت��ه��ي��زه 

والت�سهيالت. 

حتت �سعار » ما بعد املطر«

» �ضيد�ت �ل�ضارقة« يفتح باب ت�ضجيل »جائزة نون للفنون« 

••اأبوظبي-الفجر :

ال�سرتاتيجي  ال�سريك  الإم���ارات  م�سوري  رابطة  احتفت   
 “ “ كابجر  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  الإم�����ارات  كلنا  جلمعية  الفني 
الذي  ال�سباب  ملهارات  العاملي  باليوم  جمتمعية  مبادرة  ويف 
يوافق اخلام�ض ع�سر من يوليو من كل عام  قدمت خاللها 

“ قدمها  الفوتوغرايف  الت�سوير  “ مبادئ  عن  عمل  ور�سة 
الإماراتي  الفوتوغرايف  والفنان  امل��درب  اجلمعية  قاعة  يف 
تناول  التجاري  الت�سوير  واملتخ�س�ض يف  الها�سمي  عبداهلل 
فيها حماور عدة : اأ�سا�سيات الت�سوير من اأنواع الكامريات 

والعد�سات وتاأثريها على مظهر ال�سورة والعمق امليداين.
�سهل  مفهومة  بلغة  مف�سلة  �سروحات  الها�سمي  ق��دم  كما 

بالعد�سات  اخل��ا���س��ة  التقنية  م��ع��اين  تو�سيل  خاللها  م��ن 
والكامريات املختلفة.

رئي�ض  احلو�سني  خليل  يو�سف  الفوتوغرايف  الفنان  وق��ال 
، مما  تفاعلي  الور�سة  نوع  كان   : الإم���ارات  رابطة م�سوري 
 35 فيها  و�سارك  العملي  التطبيق  خالل  من  الفهم  �سهل 

�ساب وفتاة من هواة الت�سوير من اأبناء الإمارات .

واأكد اأن ممار�سة فن الت�سري انت�سرت اأكر يف الأيام الأخرية 
ال�سورة يف  وتاأثريات  لآف��اق  ال�سباب  توعية  اأهمية  ما جعل 
البلد  وتقاليد  وع���ادات  قيم  ت��راع��ي  اأن  واأهمية  املجتمعات 
يف  ���س��واء  الآخ��ري��ن  خ�سو�سيات  على  التعدي  يف  ولت��خ��رج 
اللتزام  واأهمية  ن�سرها  اإع��ادة  اأو  ن�سرها  اأو  ال�سور  التقاط 
بالقوانني املنظمة لل�سور للموؤ�س�سات واملرافق وال�سخ�سيات 

ال��ع��ام��ة  واأع����رب ع��ن ت��ق��دي��ره خل���رباء “ كبجر “ الفنيني 
 “ الزرعوين من  اأحمد  الأع�ساء.و�سكر من جانبه  وتفاعل 
كبجر “ جلمعية كلنا الإم��ارات حر�سها الكبري على تنمية 
مهارات ال�سباب وخا�سة مهارة الت�سوير الفوتوغرايف التي 
التقني  الفني وتطويره  افقه  وي��زداد  يتحدث  اأ�سحت علما 

التكنولوجي املتوا�سل .

•• اأبوظبي-الفجر:

 تنظم دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي 
والذي يقدم  “الفن واملدينة”،  معر�ض 

الفنية   الأع��م��ال  جمموعة خم��ت��ارة م��ن 
جت�سد  والتي  اخلا�سة  جمموعتها  من 
وارتباطها  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  م��ع��اين 
ال��وث��ي��ق ب��امل��دي��ن��ة، وذل���ك خ��الل الفرتة 

يف  اأكتوبر   6 ولغاية  يوليو   17 بني  ما 
منارة ال�سعديات باأبوظبي.

 يقدم املعر�ض فن ’البوب اآرت‘ الأوروبي 
والأمريكي وال�سرق اأو�سطي للك�سف عن 

الثقافة  تقدمي  ودوره��ا يف  املدينة  اأبعاد 
اأعمال  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال�����س��ائ��دة وامل��ن��ت�����س��رة 
والرتكيب،  والر�سم  والنحت  ’الكولج‘ 
اإذ ا�ستلهم الفنانون امل�ساركون يف املعر�ض 
ولوحاتهم  عملهم  واأم���اك���ن  اأع��م��ال��ه��م 

الفنية من مدينة اأبوظبي. 
واملدينة”  “الفن  م���ع���ر����ض  ي��ع��ك�����ض 
الطبيعة املعّقدة للمجتمعات احل�سرية، 
والتي تقوم على املال وال�سيارات والنفط 
الأبرز على  الدليل  والتكنولوجيا، وهي 
احلياة الع�سرية، ومهد الثقافة ال�سعبية 
الأ�����س����وات واخليال  م���ن  ت��ن��ب��ث��ق  ال���ت���ي 
اأو  الإعالنات  كانت من  �سواًء  واحلركة، 
اأو  ال�ستهالكية  املنتجات  اإنتاج  عمليات 
املو�سيقى اأو الفن اأو الأدب اأو الطعام اأو 

التكنولوجيا اأو امل�ساحات احل�سرية. 
وتعليقاً على ذلك، قالت علياء القا�سمي، 
مع  “متا�سياً  ال�سعديات:  منارة  مديرة 
باإبراز  املعنية  ال�����س��ع��دي��ات  م��ن��ارة  روؤي����ة 
متحم�سون  اإن���ن���ا  امل���ع���ا����س���رة،  ال��ث��ق��اف��ة 
واملدينة”  “الفن  م��ع��ر���ض  لإط������الق 
اأع�����م�����اًل فنية  ال�����ق�����ادم، وال�������ذي ي���ق���دم 
ا�ستثنائية تعك�ض اللغة والهوية امل�سرتكة 
لزمننا هذا. ونتطلع قدماً لعر�ض هذه 

جمموعة  اأبدعها  التي  امللهمة  الأعمال 
م���ن ال��ف��ن��ان��ني امل��ب��ت��ك��ري��ن، ون��ت��م��ن��ى اأن 
اإعجاب  ال��ف��ري��دة  الفنية  روؤي��ت��ه��م  تلقى 

اجلمهور«.
وت��ت�����س��م��ن الأع�����م�����ال امل���ع���رو����س���ة من 
الثقافة  ل���دائ���رة  اخل��ا���س��ة  امل��ج��م��وع��ة 
اأع����م����ال جيف  اأب���وظ���ب���ي  وال�����س��ي��اح��ة - 
ك�����ون�����ز وح���������س����ن ������س�����ري�����ف، وال������ل������ذان 
النزعة  اآل��ي��ات  ح��ول  اأعمالهما  تتمحور 
ال���س��ت��ه��الك��ي��ة ال�����س��خ��م��ة ال���ت���ي  تنتقد 
الثقافة ال�سعبية وتتحداها وحتتفي بها 
الفل�سطيني  يعر�ض  بينما  واح��د.  اآن  يف 
وفا احلوراين، اأحد الفنانني امل�ساركني، 
�سوراً من جمموعته “قلنديا 2047” 
املخيم  يف  اليومية  احل��ي��اة  ت�سور  ال��ت��ي 
امل���ال����س���ق لأه������م نقطة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
اهلل.  رام  اإىل  بالدخول  تتحكم  تفتي�ض 
املعر�ض،  ان��ط��الق  قبيل  ت�سريحه  ويف 
“ل تكفي ���س��ورة واحدة  ق��ال ح���وراين: 
وال�سيا�سي  الجتماعي  التعقيد  لفهم 
ال��ي��وم��ي يف ف��ل�����س��ط��ني، ل��ك��ن��ن��ي اآم����ل اأن 
ت�����س��ك��ل اأع���م���ايل م�����س��اه��م��ًة ���س��غ��ريًة يف 
ِثَقل  وتعك�ض  ملدينتنا،  ال��غ��ن��ي  الن�سيج 
احل����ف����اظ ع���ل���ى ه���وي���ة ق���وم���ي���ة حتمي 

ومن  تاريخنا اجلميل لأجيال قادمة”. 
الفل�سطيني  الفنان  اأب���دع  اأخ���رى،  جهة 
تي�سري بطنيجي، املقيم يف فرن�سا، عماًل 
م���ن���رياً ب���اأ����س���واء ال��ن��ي��ون ت��ت�����س��اب��ك فيه 
لي�سكل تعليقاً غري  كلمتا “ثروة ثورة”، 
مبا�سر على واقع املدن يف العامل العربي 
تعليقه على م�ساركته يف  وال��ع��امل. ويف  
هذا  ع���رب  واملدينة”  “الفن  م��ع��ر���ض 
العمل امل�سّمى ب�”عا�سقان غري كامالن”، 
لللكلمتني  اأن  ي��ب��دو   “ بطنيجي:  ق���ال 
م��ع��ن��ي��ني خم��ت��ل��ف��ني مت���ام���اً، ب��ي��ن��م��ا هما 
تواأمني غري متطابقني ن�سياً يف اخلط 
العربي، حيث يف�سل بينهما حرف واحد 
ف��ق��ط، وه��و ف���ارق ب�سيط ل ت��ك��اد العني 
اأية  ي�ستح�سر  ل  وبذلك  عليه.  تلحظه 
م�ساعر رومان�سية، بل على العك�ض فاإنه 
يقّدم لنا زوجني غري طبيعيني، يكادان 
يجذبان  كونهما  مثالياً  ثنائياً  يكونان 

بع�سهما البع�ض ولكن دون اإمكانية مل�ض 
اأذهاننا«.ي�سارك  يف  اإل  لالآخر،  اأحدهما 
الفنان جاك فيليجلي  اأي�ساً  املعر�ض  يف 
الذي جمع مل�سقاٍت اإعالنية من �سوارع 
تدعى  به  خا�سة  تقنية  لبتكار  باري�ض 
اأي املل�سقات املمزقة،  ’اأفي�ض ل�سرييه‘ 
والتي تعتمد على مواد اعتيادية لبتكار 
ا�ستاأ�سل  ح��ي��ث  م��ت��م��ي��زة،  فنية  اأع���م���ال 
الفنان هذه املواد من �سياقها احل�سري 
اأعماٍل  لإب�����داع  امل��م��زق��ة  قطعها  وج��م��ع 

ت�سري اإىل الو�سع ال�سيا�سي الراهن. 
كيف  الأم��ري��ك��ي  الر�سام  اإىل  بالإ�سافة 
ه��اري��ن��غ ال�����ذي ا���س��ت��وح��ى اأع���م���ال���ه من 
اأ�سلوبه  ا�ستلهم  ح��ي��ث  اأي�����س��اً،  ال�����س��ارع 
ن���ي���وي���ورك وثقافة  ����س���وارع  م���ن  امل��م��ي��ز 
الثمانينيات،  يف  اجل��راف��ي��ت��ي  ال��ر���س��م 
لي�سبح �سخ�سية حمورية يف نه�سة فن 

’البوب اآرت‘ الأمريكية.

» كلنا �لإمار�ت « تنمي مهار�ت ت�ضوير �ل�ضباب و�لفتيات

تنظمه دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي

معر�س »�لفن و�ملدينة« ينطلق يف منارة �ل�ضعديات
-املعر�ض ميتد من 17 يوليو ولغاية 6 اأكتوبر
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مل اأق�سد الإ�ساءة لالأفارقة وقدمت اعتذارًا لكل من �سعر بال�سيق من حديثي

ماجد �مل�ضري: ل ي�ضغلني �ضوى تقدمي �لدور �جليد
)بحر(؟ يف  الدرامية  جتربتك  عن  • حدثنا 

 60 - امل�سل�سل ينتمي اإىل الدراما الطويلة، وت�سل حلقاته اإىل 
حلقة، وهو جتربة خمتلفة بالن�سبة اإيل، واأج�سد من خالله 
�سخ�سية رجل �سعيدي ب�سيط يتعر�ض مل�سكالت يف حياته 
التفا�سيل  اأب��ن��ائ��ه يف  ون�����س��اه��د ع��الق��ت��ه م��ع  و���س��غ��وط، 
وغريها من الأمور التي تنطلق فيها الأحداث، و�سورنا 
العمل على مدار اأكر من 4 اأ�سهر حتت اإدارة املخرج 

اأحمد �سالح.
حما�ستك؟ ذلك  اأيقظ  هل  امل�سل�سل،  بطل  • اأنت 

- اأعترب نف�سي بطال يف كل دور اأقدمه، ول ي�سغلني 
�سوى تقدمي الدور اجليد، واحلقيقة اأن التجربة 
"بحر" كانت خمتلفة ب�سكل كامل، فاملعاجلة  يف 
يف  قدمتها  التي  النمطية  عن  بعيدة  الدرامية 
بالتفا�سيل  مليء  وال��دور  ال�سعيدية،  الأعمال 
ال�سيناريو،  ق��راءة  منذ  جذبتني  التي  الإن�سانية 
ف�����س��اًل ع���ن وج����ود ���س��رك��ة اإن���ت���اج ���س��خ��م��ة مثل 
جميع  له  وتوفر  العمل،  "�سيرنجي" تقدم 
خلروجه  ال���الزم���ة  الإم���ك���ان���ات 
جيد،  ب�سكل  ل��ل��ن��ور 
ما  وه��������و 

يجعلني اأترقب رد فعل اجلمهور على العمل.
الرم�ساين؟ ال�سباق  يف  واحد  بعمل  تكتفي  اأ�سبحت  • هل 

اأن  الدرامي، خ�سو�سا  املو�سم  اأحبذ تقدمي عملني يف نف�ض  - بطبعي ل 
بعمل  الرتكيز  يف  لرغبتي  م�سبقاً  اإنتاجها  معروف  الرم�سانية  الدراما 
�سنوات، فال  اعتدت عليه منذ  الأم��ر  وه��ذا  يرتك عالمة مع اجلمهور، 

اأرغب يف اأن اأكون موجوداً يف اأكر من عمل دون تاأثري فعلي.
"زلزال"؟ مل�سل�سل  تر�سيحك  مت  •كيف 

"�سيرنجي" ح�سام �سوقي خالل قيامنا بت�سوير  - حتدث معي م�سوؤول 
يراه  دورا  ه��ن��اك  اأن  واأخ����ربين  "بحر"،  م�سل�سل  يف  الأخ����رية  امل�����س��اه��د 
منا�سبا يل يف م�سل�سل "زلزال" مع حممد رم�سان، واإذا وجدته منا�سبا 
الذي قررت  الوقت  بالتعاون معي فيه، وكان ذلك يف  ف�سيكونون �سعداء 
"بحر" ب�سكل  اأن اأغيب عن ال�سباق الرم�ساين ب�سبب ان�سغايل بت�سوير 
اأمام  نف�سي  وج��دت  ال�سيناريو  ق��راأت  وعندما  رم�سان،  �سهر  قبل  مكثف 

جتربة خمتلفة ودور كنت �ساأ�سعر بالندم اإذا مل اأقدمه.
رم�سان؟ حممد  مع  التعاون  وجدت  • وكيف 

- حممد من املمثلني املجتهدين، وله جماهريية كبرية يف م�سر والوطن 
العربي، ويف كل جتربة يقدم نف�سه ب�سكل خمتلف، كما ان هناك تفاهما 
بيننا ب�سكل كبري، امل�ساهد التي جمعتنا يف امل�سل�سل كانت مبنزلة مباراة 
متثيلية مل�سلحة اجلمهور، وهو ما مل�سته من النطباعات التي تابعتها عن 

العمل خالل الفرتة املا�سية.
الت�سوير؟ يف  خالفات  ثمة  اأن  ردد  البع�ض  • لكن 

زمالءه  ي�سجع  رم�سان  اأن حممد  اأخ��ربك  ودعني  - مل يحدث مطلقاً، 
فهو  جيد،  ب�سكل  امل�سهد  ق��دم  ل�سخ�ض  ي�سفق  جت��ده  واأحيانا  العمل،  يف 
ممثل يعرف ان م�سلحته خروج م�سل�سله ب�سكل قوي من جميع املمثلني، 
وبراأيي ال�سخ�سي اأن هذا الأمر اأحد اأ�سباب جناحه خالل الفرتة املا�سية 

يف الختيارات.
كمال؟ عبدالرحيم  الكاتب  ت�سريحات  وجدت  •كيف 

- قبل بداية الت�سوير مل يكن لدي �سوى املعاجلة الدرامية وال�سيناريو 
كاماًل ح�سلت عليه تباعاً، وما حتدث عنه الأ�ستاذ عبدالرحيم اأمر 
اأي تفا�سيل عن وجود  اأع��رف  يرجع للمخرج ولي�ض يل، لأنني ل 
ت�سلم  م��ن  ح��دث  وم��ا  كتابته،  بعد  ج��رت  ال�سيناريو  يف  تغيريات 
اأنني  ب��ا���س��ت��م��رار، رغ��م  ي��ح��دث  اأم���ر  احل��ل��ق��ات خ��الل الت�سوير 
كممثل اف�سل ت�سلم حلقات العمل كاملة ل املعاجلة الدرامية 

فقط.
يف  عر�ست  التي  الدرامية  الأعمال  من  اأي��ا  تابعت  هل   •

رم�سان؟
- ب�سبب ظروف الت�سوير مل اأمتكن من متابعة كثري من 
من  ع��دي��دة  حلقات  �ساهدت  لكن  عر�ست،  التي  الأع��م��ال 
وهناك  الغالبة"  و"ولد  ال�سم�ض"،  و"زي   ،"3 "كلب�ض 
انني  كما  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل  متابعتها  اأن���وي  اأع��م��ال 
الذي  الرئي�سي  العمل  وه��و  "زلزال"،  م�سل�سلي  �ساهدت 
كنت حري�سا على م�ساهدته يومياً حتى لو عرب املوبايل، 
ب�سبب ا�ستمرارنا يف الت�سوير �ساعات طويلة خالل �سهر 

رم�سان.
والإ�ساءة  احل���ارة(  )�سيخ  يف  ت�سريحاتك  عن  م��اذا   •

لالأفارقة
-مل اأق�سد الإ�ساءة لالأفارقة على الإطالق يف ت�سريحاتي 
خالل برنامج )�سيخ احلارة(، م�سرياً اإىل انه قدم اعتذاراً 
لكل من �سعر بال�سيق من حديثه، لكن هناك من يت�سيد 

لها وي�سخم الأمور.
ب�سكل  اإ�ساءة لالأفارقة  اأي  اأنه مل ي�سدر منه  واأ�ساف ماجد 
مبا�سر، ومل يتم و�سفهم باأي �سيء يقلل منهم، لفتا اإىل انه 
ل ميكن ان ي�سيء لأحد يف ت�سريحاته اأو يقلل منه ب�سبب 
�سكله اأو لونه اأو دينه، ومن ي�ساهد الربنامج وت�سريحاته 

ن�ساً ف�سيتاأكد من �سحة حديثه.

دنيا �ضمري غامن تعود للغناء 
من جديد!

األبوم جديد  اأخ��رى من خالل  تعود النجمة دنيا �سمري غامن للغناء مرة 
ر له يف الوقت احل��ايل. وي�سم الألبوم 10 اأغ��اين، حيث تنتهي من  حت�سّ
مطلع  للطرح  ج��اه��زا  ليكون  املقبل  اأغ�سط�ض  �سهر  يف  الأل��ب��وم  ت�سجيل 

�سبتمرب املقبل.
 وجت���دد دن��ي��ا ت��ع��اون��ه��ا يف الأل���ب���وم م��ع ال�����س��اع��ر اأم���ري طعيمة، وع���دد من 

امللحنني.
ي�سار اإىل اأن دنيا �سمري غامن �ساركت فى مو�سم رم�سان املا�سي مب�سل�سل 
و�سارك  عر�سه  وقت  جماهرييا  جناحاً  العمل  3" وحقق  احلدوتة  "بدل 
فى بطولته كل من عمرو وهبة و�سيماء �سيف و�سم العمل عدد كبري من 
اإخراج  اأحمد رزق واآخ��رون من النجوم والعمل من  �سيوف ال�سرف منهم 

خالد احللفاوي.

غابت عن التمثيل مكتفية بالعمل الإنتاجي

�إ�ضعاد يون�س: )�ضاحبة �ل�ضعادة(
 ظهر بعد 5 �ضنو�ت حت�ضري

يف  التمثيل  تكره  اأن��ه��ا  يون�ض  اإ���س��ع��اد  الفنانة  اأك���دت 
برناجمها  يخرج  اأن  حاولت  لذلك  احل��ي��اة، 
ومن  حقيقيا  ال�سعادة"  "�ساحبة 
ق��ل��ب امل��ج��ت��م��ع وال���ن���ا����ض، وهو 
نتيجة اإقامتها بربيطانيا 
الدائمة  ومتابعتها 
"توك  ل�����ربام�����ج 
م����ا  �سو"، 
���س��اع��ده��ا على 
تلك  اإف����������������راز 

الفكرة.
و�����س����رح����ت اإ����س���ع���اد 
ل�����ق�����اء  يف  ي��������ون�����������������ض، 
القنوات  لإح���دى  تلفزيوين 
غياب  بعد  ع��ادت  اأنها  الف�سائية، 
برناجمها  ع���رب  ال��ف��ن��ي  امل���ج���ال  ع���ن 
 5 قبل  له  اأع��دت  وال��ذي  ال�سعادة،  �ساحبة 

�سنوات من انطالقه.

بالعمل  مكتفية  التمثيل  عن  غابت  اأنها  واأو�سحت 
بالإنتاج  ���س��رك��ت��ه��ا اخل��ا���س��ة  م���ن خ���الل  الإن���ت���اج���ي 
"�ساحبة  برنامج  ف��ك��رة  تلقت  اأن��ه��ا  الفني.وك�سفت 
املجال  اأف�سحت  التي  املنتجة،  ال�سركة  ال�سعادة" من 
للتح�سري للربنامج وتهذيب فكرته خالل عاميني 
�سنوات  والنجوم  الديكور  جتهيز  ب��داأ  ثم  متتاليني، 
متتالية حتى ظهر الربنامج بعد 5 �سنوات حت�سري، 
برامج  يف  ال�سائد  النمط  تقليد  رف�ست  اأنها  موؤكدة 
"توك �سو" الرائجة، واأنها حاولت البحث عن �سكل 
رفع  ثم  منه،  النطالق  ت�ستطيع  للربنامج  خمتلف 
اأ�سهمه عند امل�ساهد، وهو ما حدث بالفعل على حد 
�سكل ومنط ومذاق  للربنامج  اأ�سبح  تعبريها، حتى 
خا�ض جداً.وقالت اإنها بداأت م�سوار حياتها مذيعة، 
لإجناب  طويلة  ف��رتة  لندن  يف  مكثت  حينما  لذلك 
ابنها والإقامة هناك ب�سع �سنوات �سابقة، كانت تتابع 
عن كثب يوميا العديد من برامج "توك �سو"، ورمبا 

�ساعدها ذلك يف اخلروج ب�سكل خمتلف للربنامج.
حد  على  ال�سعادة،  �ساحبة  برنامج  فكرة  واعتمدت 

ت��ع��ب��ريه��ا، ع��ل��ى اح��ت�����س��ان امل��ج��ت��م��ع، وت��ل��ب�����ض روحه، 
واخل��روج من حتت عباءته لتقدمي منتج قريب من 
جواري  اإىل  يجل�ض  ك��اأن��ه  امل�ساهد  "لي�سعر  ال��ن��ا���ض، 

اأمام الكامريا"، م�سيفة اأنها تكره التمثيل يف احلياة 
الطبيعية، لذلك متثل باحرتاف اأمام الكامريا، اأما 

يف الربنامج فت�سعى لتكون حقيقية.

الدرامية  اأعماله  اأح��دث  عر�ض  امل�سري  ماجد  الفنان  ينتظر 
)بحر(، الذي ينتمي اإىل الدراما الطويلة خالل مو�سم اخلريف 
وجتربته  امل�سل�سل  عن  ماجد  يتحدث  احل��وار  هذا  ويف  املقبل. 
رم�سان وغري ذلك من  الأخرية يف )زل��زال(، وتعاونه مع حممد 

التفا�سيل.
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تناول ثالث قطع خبز �أبي�س 
يوميا قد ي�ضبب �لبد�نة

اإ�سباين يف التغذية -بناء على درا�سة اأجراها- اأن تناول ثالث  وجد خبري 
قطع من اخلبز الأبي�ض يوميا يزيد ب�سدة خطر زيادة الوزن او البدانة . 
وعلل اخلبري ذلك باأن اخلبز الأبي�ض م�سنوع من نوع من الطحني الذي 
يف  ال��درا���س��ة  وق��دم��ت  �سكريات.  �سكل  على  كبرية  ب�سرعة  اجل�سم  ميت�سه 

موؤمتر اأوروبي عن البدانة عقد موؤخرا يف بلغاريا.
واأفادت �سحيفة اإندبندنت الربيطانية باأن ميغيل مارتينيز غونزاليز -وهو 
من جامعة نافارا باإ�سبانيا- عمد اإىل التدقيق يف بيانات تتعلق با�ستهالك 
اأن الأ�سخا�ض الذين  اآلف متخرج جامعي للخبز، وتبني  اأكر من ت�سعة 
ياأكلون خبزا اأبي�ض وخبزاً م�سنوعا من حبوب كاملة كانوا الأكر عر�سة 

لكت�ساب الوزن واملعاناة من البدانة.
كما ات�سح اأن من تناولوا ثالث قطع خبز اأبي�ض اأو اأكر يف اليوم الواحد 
كانوا اأكر عر�سة لكت�ساب كيلوغرامات اإ�سافية وحتى املعاناة من البدانة 

بن�سبة %40، مقارنة مبن اأكلوا قطعة واحدة من اخلبز يوميا.
الذي  الطحني  نوع من  الأبي�ض م�سنوع من  اخلبز  اأن  واأو�سح غونزاليز 
اخلبز  بتناول  مو�سيا  �سكريات،  �سكل  على  كبرية  ب�سرعة  اجل�سم  ميت�سه 
الأبي�ض  الكاملة، لأن ما ميت�سه اجل�سم من اخلبز  امل�سنوع من احلبوب 

يتحول ب�سرعة اإىل دهون، وذلك وفقا للخبري.

عقار جديد يتحول لهالم باملعدة ويخفف �لوزن
من  ترخي�ض  على  ح�سولها  احليوية  التكنولوجيا  �سركات  اإح��دى  اأعلنت 
اجلديد  عقارها  لت�سويق   )FDA( الأمريكية  والعقاقري  الأغذية  اإدارة 

)بلينيتي( PLENITY للم�ساعدة يف التحكم بالوزن.
وقالت �سركة جيلي�سي�ض الأحد اإن العقار ي�ستخدم و�سيلة م�ساعدة يف اإدارة 
الوزن للبالغني الذين لديهم معامل كتلة اجل�سم )BMI( من 25 اإىل 

40، وي�ستخدم مع احلمية الغذائية والتمارين.
وياأتي بلينيتي يف �سكل كب�سولت توؤخذ باملاء قبل الغداء والع�ساء، ويعمل 
من خالل ربط ال�سليلوز وحم�ض ال�سرتيك لإن�ساء م�سفوفة هيدروجيل 

ثالثية الأبعاد.
املعدة،  يف  ب�سرعة  امل��اء  متت�ض  التي  اجل�سيمات  اآلف  الكب�سولت  وتطلق 
فتن�ساأ عنها قطع �سغرية من الهالم باملعدة التي تزيد من حجم ومرونة 
بالمتالء  ال�سعور  يف  ي�ساهم  مم��ا  ال��دق��ي��ق��ة،  الأم��ع��اء  وحم��ت��وي��ات  امل��ع��دة 

وفقدان الوزن.
وجيد  واآم��ن  فعال  اجلديد  العالج  ه��ذا  اأن  ال�سريرية  ال��درا���س��ات  واأثبتت 

التحمل.
يف  بلينيتي  با�ستخدام  ع��وجل��وا  بالغني  ع�سرة  ك��ل  م��ن  �ستة  ح��وايل  وفقد 
املتو�سط %10من وزنهم )22 رطال، ع�سرة كيلوغرامات( و3.5 بو�سات 

)8.9 �سنتيمرتات( من حميط اخل�سر خالل �ستة اأ�سهر.

• من �ساحب كتاب العقد الفريد يف الأدب العربي؟ 
- ابن عبد ربه 

طفيل؟  ابن  به  ا�ستهر  الذي  الكتاب  هو  • ما 
- حي بن يقظان. 

العاملية؟  عطيل  م�سرحية  �ساحب  • من 
- وليم �سك�سبري

• ما الكلمة التي اإذا نكرتها عرفت واإذا عرفتها نكرت؟ 
- كلمة اأم�ض 

بها؟  نطقت  اذا  معناها  ينتفي  التي  الكلمة  هي  • ما 
- كلمة ال�سمت 

قلب  موؤلفاته  من  احلديث  الع�سر  يف  لبناين  ورحالة  اأدي��ب   •
لبنان؟ 

• هل تعلم اأن اأ�سرتاليا كانت ت�سمى نيو هولند.
ق��دم حتى  ك��رة  تريليون   900 ع��دد  ي�ستوعب  اأن  كانيون ميكن  القراند  اأو  الكبري  ال���وادي  اأن  تعلم  هل   •

ميتلئ.
• هل تعلم اأن ترمي�ض عيونك يف يوم كامل، ي�ساوي اإغما�سهما ملدة 30 دقيقة متوا�سلة.

• هل تعلم اأن قدمك حتتوي على 26 عظمة.
• متو�سط دماغ الإن�سان يتكون من حوايل %78 من املاء.

• هل تعلم اأن القطط لديها اأكر من 100 حبل �سوتي يف حنجرتها.
• هل تعلم اأن حليب الإبل ل يتخمر.

• هل تعلم اأن املرجان )والي�ض( هو جن�ض حيوانات بحرية ثوابت من طائفة املرجانيات يفرز هيكاًل كل�سياً 
مت�سعباً اأحمر، وقلياًل ما يكون وردياً اأو اأبي�ض. والهيكل الكل�سي داخلي لكنه ذو فجوات ت�سمح لالأجزاء احلية 
النباتات يف ن�سوئه ومن��وه، فبي�سة واح��دة تعطي عدة  املرجان  بالختباء فيه يف حالة اخلطر. وي�سبه هذا 

بوالب مرتبة على اأغ�سان كاأزهار على �سجرية. وي�سكل الهيكل املرجاين مادة اأولية ل�سناعة احللي. 
هل تعلم اأن الأحجار الكرمية هي اأحجار �سلبة �سفافة نادرة الوجود، ت�ستعمل بعد قطعها و�سقلها يف    •
ال�سفافة  ون�سف  ال�سفافة  الكرمية  ن�سف  والأحجار  ال�سفافة  الكرمية  الأحجار  تنتمي  املجوهرات.  �سناعة 
ال�سبينل  جمموعة  الياقوت،  اأو  الكورندن  جمموعة  املا�ض،  جمموعة  الأن���واع:  من  عدد  اإىل  املنفذة  وغري 

جمموعة الزبرجد، التوباز، التورمالني، البجادي اأو العقيق، جمموعة الكوارت�ض 

الفقري واجلائزة 
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اللوز
اأك������������دت ال�����دك�����ت�����ورة 
ال���ف���رن�������س���ي���ة م�����ارى 
ب�������ل�������وم�������ي، خ�����ب�����رية 
الفرن�سية  ال��ت��غ��ذي��ة 
اأه�����م�����ي�����ة ال�����ف�����وائ�����د 
ال�سحية للوز والزيت 
اخل���ا����ض ب����ه، وال����ذي 

يعمل على امت�سا�ض حمو�سة ع�سارة املعدة، حيث يف�سل تناول 
زيت اللوز بعد تناول الطعام حلماية جدار املعدة.

واأو�سحت اخلبرية الفرن�سية، اأن اللوز غنى بالألياف والربوتني 
ك��م��ا اأن���ه ي�����س��اع��د ع��ل��ى ال�����س��ب��ع، وي��ف�����س��ل ت��ن��اول��ه ب��ني الوجبات 
الغذائية، حيث حتتوى 20 حبة لوز على 160 �سعرا حراريا، 
كما اأنه غنى باأوميجا- 9 وفيتامني ه�، ولديه القدرة على اإيقاف 
اجللطات التي ت�سد ال�سرايني ومنظم لل�سغط بف�سل امل�ستويات 
يعمل  كما  امللح  ا�ستبعاد  على  يعمل  ال��ذي  للبوتا�سيوم  املرتفعة 

على اخرتاق الكولي�سرتول ال�سيئ والتخل�ض منه يف الرباز.
واأ�سافت بلومي اأن اللوز عبارة عن كوكتيل من م�سادات الأك�سدة، 
ويحتوي على الزنك واحلديد وفيتامني ه� وب- 9 وهو، مفيد 
الكال�سيوم،  بف�سل  للعظام  ومفيد  املاغن�سيوم  ب�سبب  للع�سالت 
ومفيد للجلد ومن الأف�سل خلطة مع الفاكهة الغنية بفيتامني 
�سي، مثل الربتقال والكيوي واملاجنو، وهو كذلك غنى بفيتامني 

بى- 3 وي�سهل عملية اله�سم.

فتاتان تلتقطان �سورة » �سيلفي « مع منظر لل�ساطئ يف مدينة فينا ديل مار ت�سيلي.   رويرتز

مل يكن عبود يعرف ما �سيحدث له لكنه على كل حال عرف يف النهاية .. كان عبود رجال طيب القلب يقدم 
الي��ام وج��د قطة �سغرية  اح��د  .. ويف  ك��ان حيوان �سغري  اإىل م�ساعدة حتى لو  اإىل كل من يحتاج  م�ساعدته 
م�سكينة ومري�سة ترجتف من الربد فاأخذها معه ايل بيته ال�سغري جدا و�سع لها جلبابا باليا ثم غطاها به 
وحلب املعزة وو�سع لها بع�ض احلليب و�سرب هو الباقي .. ا�ستمر احلال هكذا حتى �سفيت القطة وا�ستعادت 
عافيتها فكانت تخرج مت�سي وراءه مثل ظله و�سبحان اهلل كان فالها دائما خري عليه فكلما خرجت وارءه طلبه 
�سخ�سا ما لق�ساء عمل مقابل رزق وفري .. اما اذا نامت يف البيت ومل تلحق به فيكون يومه ب�سيط ورزقه اي�سا 
ب�سيط ويف ذات يوم خرجا معا اإىل ال�سوق الوا�سع فوجد من يعمل لديه يف جو حار خانق لكنه حتمل وعمل 
مب�سقة وجهد حتى تعب جدا ودخل عليه الليل حني انهى عمله وقب�ض اجره القليل، ذهب به وا�سرتى بع�ض 
الطعام وذات ليلة عند الفجر ا�ستيقظ على لعق القطة ال�سغرية لوجهه .. ازاحها لينام لكن ل فائدة ا�ستمرت 
تداعبه ثم متوء وتذهب اإىل باب البيت عدة مرات حتى اح�ض باأن هناك �سيئا ما فقام وخرج وراءه��ا وهناك 
خلف البيت اخذت القطة تنك�ض الرتاب وتزيحه ثم تتوقف وتذهب اليه وكاأنها تدعوه لياأتي وينك�ض الرتاب 
اي�سا فظن انها تريد ان تق�سي حاجة فقام بازاحة بع�ض الرتاب لكنه اح�ض بان هناك �سيئا يربز من حتته 
وكان عبارة عن جره �سغرية �سحبها بيده فوجدها قد اقفلت باحكام بقطعة من الفخار اي�سا حملها بيده وهو 
منده�ض ويت�ساءل كيف عرفت القطة باأمرها ،هناك يف البيت ا�سطر لك�سر اجلرة فوجدها ممتلئة عن اخرها 
بقطع نقدية وم�سغولت ذهبية، ومل يكن لديه غري الده�سة ال�سديدة والذهول وحينما ادار وجهه لينظر اإىل 
قطته مل يجدها بل وجد باب بيته مغلق فا�سرع وفتح الباب لكنها مل تكن هناك .. منذ ذلك الوقت اختفت 
القطة ومل يرها ابدا لكنه دائما يتذكرها ويقول اين انت يا �ساحبة الف�سل؟  هو الن رجل مي�سور احلال جدا 

وقد خ�س�ض بع�ض ماله مل�ساعدة املحتاجني الذين مل يكن ي�ستطيع م�ساعدتهم وهو فقري .

�ضاعات �لعمل �لطويلة قد توؤدي لالإ�ضابة بال�ضكتة �لدماغية
ل�ساعات  ال��ع��م��ل  اإن  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��ل��ب  جمعية  ق��ال��ت 
من  ي��زي��د  اأك���ر،  اأو  متتالية  ���س��ن��وات   10 مل��دة  طويلة 
ف��ر���ض الإ���س��اب��ة ب�سكتة دم��اغ��ي��ة، وف��ق م��ا نقل موقع 

“�ساين�ض ديلي”.
وقام الباحثون الذين اأجروا الدرا�سة با�ستعرا�ض بيانات 
نحو 143 األف موظف فرن�سي، تراوحت اأعمارهم بني 
18 و69 �سنة، فتو�سلوا اإىل اأن الذين عملوا ل�ساعات 
اأك��ر معر�سون خلطر  اأو  طويلة ملدة عقد من الزمن 
اأكر  املئة  يف   45 بن�سبة  الدماغية  بال�سكتة  الإ�سابة 

مقارنة بغريهم ممن يعملون �ساعات اأقل.
به  يق�سد  ل�ساعات طويلة  العمل  اأن  وك�سفت اجلمعية 
50 يوما  10 �ساعات ملدة  البقاء يف املكتب لأك��ر من 

على الأقل يف ال�سنة.

وق����ال م��وؤل��ف ال��درا���س��ة األ��ك�����س��ي�����ض دي�����س��ك��اث��ا، الباحث 
“العالقة  اإن  ف��ر���س��اي،  وجامعة  باري�ض  م�ست�سفى  يف 
وال�سكتة  الطويلة  العمل  �ساعات  من  �سنوات   10 بني 
�سن  دون  لالأ�سخا�ض  بالن�سبة  اأق��وى  تبدو  الدماغية 

.”50
احل���دة،  ب��ه��ذه  م��ت��وق��ع��ة  ت��ك��ن  “نتائجنا مل  واأ����س���اف: 

ونحتاج اإىل املزيد من الأبحاث لتاأكيد معطياتنا”.
اإليها  تو�سلوا  ال��ت��ي  النتائج  يف  ال��ل��وم  العلماء  واأل��ق��ى 
للتغيريات غري املنتظمة والعمل الليلي و�سغط العمل، 

الذي يوؤثر على �سحة املوظفني �سلبا.
2018 ق���د وج����دت اأن  اأج���ري���ت ع����ام  وك���ان���ت درا����س���ة 
الأ�سخا�ض الذين يعملون اأكر من 45 �ساعة اأ�سبوعيا 

هم اأكر عر�سة لالإ�سابة بداء ال�سكري.


