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علماء يكت�ضفون بروتينا يعالج القلوب املري�ضة
تقدما كبريا  ال�شمالية،  كارولينا  الطب بجامعة  كلية  العلماء يف  اأح��رز 
يلعب  اأن  الأع�����ش��اء، ميكن  اإع���ادة الربجمة اخللوية وجتديد  يف جم��ال 
واكت�شف  املت�شررة.  القلوب  لعالج  امل�شتقبلية  الأدوي���ة  يف  رئي�شيا  دورا 
اجلذعية"  "اخلاليا  مبجلة  نتائجها  ن�شرت  التي  الدرا�شة  يف  العلماء 
الطبية، طريقة ان�شيابية وفعالة لإعادة برجمة خاليا الأن�شجة الندبية 
تنتج  ما  �شليمة. وعادة  القلب  لت�شبح خاليا ع�شلة  الليفية(  )اخلاليا 
اأو  قلبية  نوبة  بعد  القلب  بف�شل  يت�شبب  �شلبا  ن�شيجا  الليفية  اخلاليا 
بهذا  التالعب  على  ال��درا���ش��ة  وت��رك��ز  الع�شلة.  ت�شيب  اأم��را���ض  ب�شبب 
الن�شيج ال�شلب وحتويله خلاليا ع�شلية للقلب، بالعتماد على بروتني 
�شابقا  يعتقد  ك��ان  وال��ذي   ،Ascl1 ي�شمى  اجلينات  ن�شاط  يف  يتحكم 
باأنه خا�ض باخلاليا الع�شبية. وطّبق العلماء 3 تقنيات لإعادة برجمة 
واخلاليا  والكبد  للقلب  ع�شلية  خاليا  اإىل  لفئران  الليفية  اخل��الي��ا 
الن�شاط  اأمناط  التغيريات يف  الع�شبية، وكان هدفهم فهر�شة ومقارنة 
اإعادة  الن�شاط اجليني خالل عمليات  تنظيم  للخاليا وعوامل  اجليني 
الربجمة الثالثة هذه. ووجد الباحثون اأن اإعادة برجمة اخلاليا الليفية 
يف اخلاليا الع�شبية تن�شط جمموعة من جينات خاليا ع�شلة القلب، 
وال�شبب يف ذلك الربوتني Ascl1. وبعد تن�شيط جينات خاليا ع�شلة 
كانوا  التي  الثالثة  الن�شخ  عوامل  مزيج  اإىل  الباحثون  اأ�شافها  القلب، 

ي�شتخدمونها ل�شنع خاليا ع�شلة القلب �شابقا، ملعرفة ما �شيحدث.

اأطفال يف ورطة .. واخلطر من لنب الأم
قلق  م��رة،  لأول  الأم  ل��ن  يف  دقيقة  بال�شتيكية  جزيئات  ظهور  اأث���ار 

الباحثني من الآثار ال�شحية اخلطرية لذلك على الأطفال.
اأم �شليمة   34 اأخذت عينات لن من  وجاء اكت�شاف الباحثني بعدما 
بعد اأ�شبوع من الولدة يف روما باإيطاليا، واكت�شفوا جزيئات بال�شتيكية 
ت�شجيلهم  اإىل  العلماء  واأ�شار  العينات.  تلك  باملئة من   75 دقيقة يف 
ال��ط��ع��ام وال�����ش��راب يف ع��ب��وات بال�شتيكية،  ا���ش��ت��ه��الك الأم���ه���ات م��ن 
وتناولهم ماأكولت بحرية، بالإ�شافة اإىل ا�شتخدام منتجات النظافة 
درا�شتهم  يف  الباحثون  ووجد  البال�شتيك.  على  املحتوية  ال�شخ�شية 
اجلزيئات  اأن   ،"Polymers" مب��ج��ل��ة  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  ن�����ش��رت  ال��ت��ي 
وتعليقا  وبروبيلني.  اإيثيلني  البويل  من  مكونة  كانت  البال�شتيكية 
على الكت�شاف، قالت فالنتينا نوتار�شتيفانو، يف جامعة "بوليتيكنيكا 
ديلي ماركي"، اإن "اإثبات وجود املواد البال�شتيكية الدقيقة يف لن الأم 

ع". يزيد من قلقنا ال�شديد على الأطفال الر�شّ
واأ�شافت نوتار�شتيفانو اأنه "�شيكون من ال�شروري تقييم طرق تقليل 
التعر�ض لهذه امللوثات البال�شتيكية اأثناء احلمل والر�شاعة". و�شددت 
على اأنه "يجب التاأكيد على اأن مزايا الر�شاعة الطبيعية اأكرب بكثري 

من العيوب التي ي�شببها وجود املواد البال�شتيكية الدقيقة امللوثة".

التنور الطيني العراقي.. �ضناعة ت�ضارع للبقاء
اأق��دم و�شائل �شناعة اخلبز يف  يعترب التنور امل�شنوع من الطني من 
التي  الأف��ران  اأن��واع عديدة من  الزمن وظهور  العراق، ورغ��م تطور 
باخلبز  تتم�شك  العراقية  الأ���ش��ر  لت���زال  الكهرباء،  اأو  بالغاز  تعمل 

املح�شر يف التنور الطيني.
الفخارية،  التحف  اأحيانا  ي�شبه  الذي  ال�شهري،  العراقي  الطني  تنور 

م�شنوع من مادة الطني احلر وفيه تطهى األذ اأنواع اخلبز العراقي.
اأق��دم العاملني يف هذه  اأبو ح�شنني الكواز، واح��دا من  ويعترب احلاج 

املهنة، ويحاول احلفاظ عليها باعتبارها تراثا �شعبيا.
"جنلب  ال��ك��واز:  ح�شنني  اأب���و  ق��ال  عربية،  ن��ي��وز  ل�شكاي  حديثه  ويف 
الطني من البحر ونقوم بتجفيفه ثم نطحنه ونخمره باإ�شافة املاء 
اإىل اأن يرتبط باملاء جمددا وي�شاف له الديباج لكي ي�شبح متما�شكا 

اأ�شبه بالكونكريت، ويتم �شناعته لحقا على �شكل وجبات".
ويف�شل اأغلب كبار ال�شن اخلبز املطهي داخل تنور الطني كونه �شحيا 
اإذ يعتربون طهي  الفرن احل��دي��دي،  داخ��ل  امل�شنوع  اأك��ر من اخلبز 
الطبيعة، حيث يعتمد الطهي بهذه  اإىل  اخلبز بهذه الطريقة عودة 

الطريقة على الطني واخل�شب بدل من احلديد والغاز.
اأب���و اأح��م��د: "اخلبز امل�شنوع  وم���ن ن��اح��ي��ت��ه، ق���ال ب��ائ��ع ت��ن��ور ي��دع��ى 
داخل الأف��ران احلديدية، النا�ض تتوج�ض منه، لحتمال وجود مواد 
كيمياوية يفرزها احلديد، اأما الطني الذي لدينا فهو طني حر من 

النجف، خال�ض، يكون نظيف ل توجد فيه �شوائب".
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رمي ق�ضر الباذجنان قبل 
الطهو.. راجع قرارك �ضريعا

م��ن اخل�شراوات،  ال��ن��وع  ه��ذا  ال��ب��اذجن��ان عند طهو  ك��ث��ريون ق�شور  يرمي 
طبية  درا�شة  ذكرت  وفقما  ال�شحية  الفوائد  من  العديد  بذلك  ليخ�شروا 
حديثة. ويعد الباذجنان م�شدرا جيدا مل�شادات الأك�شدة فهو يدعم �شحة 
القلب والوظائف الإدراكية و�شحة العني ويحافظ على الوزن ويقلل من 

احتمالت الإ�شابة بال�شرطان.
ع��دي��دة ح���ذرت م��ن براعم  درا���ش��ات  اأن  اإل  الطبية،  ال��ف��وائ��د  ورغ���م ه��ذه 
والتي  "ال�شولنني" ال�شامة،  التي حتتوي على مادة  الباذجنان اخل�شراء 
التنف�ض،  يف  و�شعوبة  و�شداعا،  املعدة،  يف  واآلم  والإ�شهال  بالقيء  تت�شبب 
الق�شرة  التخل�ض منها، ولكن ماذا عن  الأم��ر الذي يجعل من ال�شروري 

ال�شوداء، هل هي �شارة؟
 Advances of Nutrition جملة  يف  من�شورة  درا���ش��ة  بح�شب 
العلمية، فاإن الإبقاء على الق�شور يف اخل�شراوات مثل الباذجنان، يزيد من 

حمتوى الألياف املفيدة املوجودة فيها.
ك��ذل��ك ف����اإن اح���ت���واء ق�����ش��ر ال���ب���اذجن���ان ع��ل��ى ك��م��ي��ات ع��ال��ي��ة م���ن مركبي 
"النا�شونني" و"الأنثو�شيانني"، ي�شاعد اجل�شم على التخل�ض من ال�شموم، 
ومينع اللتهابات الع�شبية، وي�شاعد يف تدفق الدم، ويحمي اأغ�شية اخلاليا 

يف الدماغ، وفقما ذكر موقع "ميديكال نيوز توداي".
ووفق وزارة الزراعة الأمريكية، فاإن تناول ق�شر الباذجنان اآمن مع �شرورة 

مالحظة عدم وجود تغريات يف لون الق�شرة، اأو ت�شققات ظاهرة.

دار فالنتينو للمو�ضة 
تطفئ الأ�ضواء مبكرًا

ال�شهرية  الإي��ط��ال��ي��ة  الأزي����اء  دار  ق���ررت 
يف  متاجرها  يف  الأن���وار  اإطفاء  فالنتينو 
الطاقة  ل��ت��وف��ري  ال��ل��ي��ل  م��ن  وق���ت مبكر 
لتتبع بذلك  البيئي"،  "الوعي  وت�شجيع 
الفرن�شية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  خ��ط��ى 

الفاخرة اإل.يف.اإم.اإت�ض.
الليلة  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اإن���ه  ال�شركة  وق��ال��ت 
 95 ح��وايل  يف  الأن���وار  �شُتطفاأ  املا�شية 
ليلة  كل  العامل  ح��ول  لفالنتينو  متجراً 
اأنها  م�شاء، م�شيفة  العا�شرة  ال�شاعة  يف 
تقدر اأن ت�شفر هذه اخلطوة عن خف�ض 
من  باأكر  للطاقة  اليومي  ال�شتهالك 

ال�شاعة. يف  كيلووات   800
اأزمة  اأوروب��ا خطر ح��دوث  وفيما تواجه 
ال�شهر  اإل.يف.اإم.اإت�������ض  قالت  الطاقة،  يف 
املتاجر  يف  الأن���وار  �شتطفئ  اإنها  املا�شي 
يف  و�شتبداأ مبتاجرها  م�شاء  العا�شرة  يف 
فرن�شا يف اأكتوبر -ت�شرين الأول وتعتزم 
اتخاذ اإجراءات لتوفري الطاقة يف اأجزاء 

اأخرى من العامل يف مرحلة لحقة. 

الغذائية  بالعنا�شر  غنية  اأطعمة   5
ت�شاعد على ا�شرتخاء الع�شالت والنوم �ص 23

تركيب  اأن  الفك،  جراحة  اأخ�شائي  اأيفرت،  فالك  ويرى 
اأ�شباب احتكاك  اأهم  اأحد  الأ�شنان ب�شكل خطاأ هو  ح�شوة 
الأ�شنان، ما يوؤدي اإىل طحن املادة املزعجة لياًل. ويوؤكد 
اأيفرت اأن التعر�ض لل�شغوط والتوترات يوؤدي اإىل �شرير 

الأ�شنان اأي�شاً.
اأما اأوىل خطوات العالج، فتتمثل مبعرفة طبيب الأ�شنان 
ل�شبب الح��ت��ك��اك وم��ك��ان��ه وم���ن ث��م ي��ت��م و���ش��ع جبرية 
اآثار  ع��الج  ���ش��رورة  اإىل  اإ�شافة  الأ���ش��ن��ان،  على  للحفاظ 

الحتكاك.
الأ�شنان  و�شع جبرية  اأن  الفك  اأخ�شائي جراحة  ويوؤكد 
اإذ لبد من عالج  ال�شرير،  وح��ده ل يكفي حلل م�شكلة 
ال�شبب احلقيقي لالحتكاك، وهو حالة التوتر وال�شغط 
التي يتعر�ض لها املرء. وين�شح الطبيب اأيفرت بالعالج 
الطبيعي والتنومي املغناطي�شي والوخز بالإبر، التي يرى 
اأنها طرق بديلة ت�شاعد اجل�شم على تخفيف حدة التوتر 

والق�شاء على �شرير الأ�شنان.

ثروة غنية للج�سم
يعترب �شرب احلليب ثروة غنية بالفوائد ل�شحة اجل�شم 
القلب  �شحة  تعزيز  اإىل  فبالإ�شافة  ج��وان��ب.  ع��دة  م��ن 
و�شحة العظام، فهناك فوائد كبرية للحليب على �شحة 

الأ�شنان وحمايتها. املزيد يف هذا التقرير.
بالعنا�شر  ج���دا  غ��ن��ي  الأب���ق���ار  ح��ل��ي��ب  اأن  امل���ع���روف  م��ن 
الغذائية الأ�شا�شية ل�شحة اجل�شم مبا يف ذلك فيتامني ب� 
12 والريبوفالفني والنيا�شني والبوتا�شيوم والفو�شفور 
وفيتامني اأ والزنك وال�شيلينيوم. ويعد ال�شتمتاع بكوب 
اأو كوبني من احلليب يوميا من اأف�شل الطرق للح�شول 

الكال�شيوم  على 
وف����ي����ت����ام����ني د 
مل�شاعدتك على 

قوية  عظام  بناء 
واحلفاظ عليها.

الغنية  امل�������ش���ادر  م���ن  احل��ل��ي��ب 
وهما  والفو�شفور،  بالكال�شيوم 

من املعادن التي ي�شتخدمها اجل�شم للحفاظ 
عمليات  الكال�شيوم  يدعم  كما  والأ���ش��ن��ان.  العظام  على 
املائة  98 يف  الغذائي احليوية، ويخزن اجل�شم  التمثيل 
منه يف عظامك واأ�شنانك، وفًقا للمعهد الوطني لل�شحة 
لإعادة  كمخزن  ج�شمنا  ي�شتخدمه  وال���ذي   .)NIH(

ت�شكيل عظامنا ب�شكل م�شتمر طوال حياتنا.
من  ال��ت��اأك��د  اإىل  حتتاج  �شحية،  اأ���ش��ن��ان  على  وللح�شول 
اأنك ت�شتهلك ما يكفي من الكال�شيوم يوميا لأن هذا ما 
ن�شره  والعاج. بح�شب ما  املينا  ي�شتخدمه اجل�شم ل�شنع 

موقع )ليف �شاين�ض(.
اأن  زوي�شا  دي  �شونيتا  الدكتورة  الأ�شنان  طبيبة  وتو�شح 
احلليب غني مبجموعة متنوعة من املعادن ت�شاعد على 
احلليب  "يحتوي  وتقول:  الأ�شنان.  �شحة  يف  امل�شاهمة 
وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات والربوتينات  امل��ع��ادن  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى 
و�شحة  ل�شحتك  رائ��ع��ا  م�����ش��روب��ا  يجعله  مم��ا  امل��ف��ي��دة، 

اأ�شنانك".
ويحتوي احلليب اأي�شا على بروتينات الكازين التي ت�شكل 
طبقة واقية على �شطح الأ�شنان، تعمل على احلماية من 
ي�شاعد  الذي  د  اأنه يحتوي على فيتامني  الت�شو�ض. كما 
ع��ل��ى ام��ت�����ش��ا���ض ال��ك��ال�����ش��ي��وم وال��ف��و���ش��ف��ور م��ن نظامك 

ال������غ������ذائ������ي، 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
اإ�شالح  يف  امل�شاعدة 
وحماربة  ال��ت��ال��ف  ال��ع��اج 
اأم����را�����ض ال��ل��ث��ة م���ن خالل 
وتقليل  املناعة  جهاز  م�شاعدة 

التهاب اللثة.
اإىل  ولكن يجب النتباه، فبالإ�شافة 
غنى احلليب  بالكال�شيوم، فهو يحتوي اأي�شا على ن�شبة 
ت�شتطيع  ل  )وال��ذي  الالكتوز  امل�شمى  ال�شكر  من  عالية 

بع�ض الأج�شام ه�شمه(.
واإذا مت تناولها قبل موعد النوم ودون تنظيف الأ�شنان، 
وتت�شبب  اآخ���ر  �شكر  اأي  مثل  ال�شكريات  ه��ذه  ف�شتعمل 
الفم  يف  امل��وج��ودة  البكترييا  حت��ب  اإذ  الأ���ش��ن��ان.  بت�شو�ض 
ال�شكر، وتنتج اأحما�شا تعمل على اإذابة طبقة املينا مبرور 
الوقت، ولهذا يو�شى بغ�شل اأ�شنانك جيدا بالفر�شاة قبل 

النوم مبا�شرة.
اإذ  املينا  حلماية  مفيد  احلليب  اأن  اإىل  الأط��ب��اء  وي�شري 
ي�شاعد على حتييد هجمات احلم�ض اأو ال�شكر لالأ�شنان 
بخ�شائ�ض  يتمتع  وال��ذي  اللعاب،  اإنتاج  اأي�شا  يحفز  كما 
واأمرا�ض  الأ�شنان  ت�شو�ض  ويحارب  للميكروبات،  م�شادة 

اللثة.
احلليب  ب�شرب  نولز  ك��اريل  التغذية  اأخ�شائية  وتو�شي 
احل��ل��ي��ب ك��ام��ل ال��د���ش��م ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ف���ائ���دة �شحية 
 3 اأوميغا  الدهنية  الأح��م��ا���ض  زي���ادة  يف  تتمثل  اإ�شافية 
)الدهون ال�شحية(. بح�شب ما ن�شره موقع )درينك ذ�ض 

نات ذات( الأمريكي.

فيلم م�ضري يح�ضد 
جائزة مهرجان 

الأمل يف روما
الوثائقي  امل�����ش��ري  ال��ف��ي��ل��م  ف���از 
الق�شري "رحمة" للمخرج حممد 
فيل�����م  اأف�شل  بجائزة  احلامدي 
ي��ع��ال��ج ق�����ش��اي��ا م���ت���الزم���ة داون 
ال�شينمائي  الأم����ل  م��ه��رج��ان  يف 
ال��������������������دويل ل�����ذوي ال��ه��م�����������������م يف 

روم����ا.
حياة  ق�������ش���ة  ي����ت����ن����اول  ال���ف���ي���ل���م 
اأ�شبحت  ف��ت��اة  وه���ي  "رحمة"، 
ب�"متالزمة  م�شابة  مذيعة  اأول 
وبطلة  �شباحة  اأن��ه��ا  كما  داون"، 
باراملبية، در�شت مبدر�شة الأل�شن 

لل�شياحة والفنادق.
وك�������ش���ف خم������رج ف���ي���ل���م رح���م���ة، 
مهرجان  اأن  احل���ام���دي،  حم��م��د 
الأمل"  "مهرجان  ي�شمى  روم���ا 
وانطلقت دورته الأوىل يف مدينة 
الأفالم  يدعم  وهو  ا�شتوكهومل، 
ال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى ق�����ش��اي��ا ذوي 
نوعه  م���ن  الأول  وي��ع��د  ال��ه��م��م، 
يف ال��ع��امل، وي��ع��د نقلة ك��ب��رية يف 
مثل  مناق�شة  يف  خا�شة  ال�شينما 

هذه الق�شايا.
نيوز  ل�"�شكاي  اأو���ش��ح  احل��ام��دي 
فيلم  ب���اإخ���راج  ق���ام  عربية" اأن����ه 
يف  للم�شاركة  خ�شي�شا  "رحمة" 
هذا املهرجان، لفتا اإىل اأن الفيلم 
�شارك من قبل يف مهرجان قازان 
اأن يح�شد جائزة  يف رو�شيا، قبل 
مهرجان  يف  ق�شري  فيلم  اأف�شل 

الأمل بروما.
بالقول:  ال��ف��ي��ل��م  خم����رج  وت���اب���ع 
�شليمان  اإنتاج ه�شام  "الفيلم من 
الهمم،  ذوي  م�����ش��اك��ل  وي��ن��اق�����ض 
يتم  مل  اأن�����ه  اأرى  ق�����ش��ي��ة  وه����ي 
ب�شكل  ع��ل��ي��ه��ا  ال�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط 
كاف، اأعتقد اأن هذه الأفالم تغري 
ال��ن��ظ��رة لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، ولها 
ر�شالة لكل اأ�شرة لديها اأفراد من 
حتديدا  نق�شد  فال  الهمم،  ذوي 
دون  داوون  مبتالزمة  امل�شابني 
اأننا نعطي من  غريهم، والهدف 
خالل ق�شة "رحمة خالد" مثال 
وي�شجع  الإحباط،  يحارب  كبريا 
يوؤكد  واأه���ل���ي���ه���م،  ال���ه���م���م  ذوي 
كانت  م��ه��م��ا  م���وج���ود  الأم�����ل  اأن 

الظروف".

م�ضكلة �ضرير الأ�ضنان وتاأثريها 
على اأوجاع الراأ�س واملفا�ضل!

امل�ساب بعادة �سرير االأ�سنان ليال قد ال يدرك حدوث ذلك، ومع الوقت 
ي�سعر باآالم عند تناول املاأكوالت وامل�سروبات الباردة وال�ساخنة 

وتعترب جبرية االأ�سنان طريقة �سائعة للعالج، اإال اأن الو�سيلة 
الناجعة تكمن يف الق�ساء على اأ�سباب التوتر.

اأثناء النوم من م�سكلة �سرير االأ�سنان دون  يعاين الكثريون 
معرفتهم بذلك. ويق�سد ب�سرير االأ�سنان بانه عملية اإطباق 

االأ�سنان على بع�سها البع�ض اأو احتكاكها ببع�سها البع�ض ب�سدة 
مما يحدث �سوتا قد ي�سبب تلف االأ�سنان.

ول�سرير االأ�سنان عواقب وخيمة، اإذ يوؤدي احتكاك االأ�سنان 
غ�ساريف  يف  بالغة  واأ���س��رار  فيها  نخر  وح��دوث 
مف�سل الفك. ول�سرير اال�سنان تاأثري �سلبي على 
يف  اآالم  اإىل  ذلك  يوؤدي  اإذ  اأي�سًا،  باأكمله  اجل�سم 

الراأ�ض وت�سنجات واأوجاع بالظهر.

هارفارد  جامعة  من  حديثة  درا�شة  قالت 
"د" ل  العالية من فيتامني  اإن اجلرعات 
الدموية  وال�����دورة  ال��ق��ل��ب  �شحة  حت�شن 
مل���ع���ظ���م ال���ب���ال���غ���ني م���ق���ارن���ة ب���اجل���رع���ات 
ال�شغرية، ويف هذه احلالة ميكن اعتبار اأن 

اأف�شل". لي�ض  "املزيد 
مان�شون  ج����وان  ال��ربوف��ي�����ش��ورة  ووج����دت 
ي��ت��ن��اول��ون مكمالت  ال��ذي��ن  ال��ب��ال��غ��ني  اأن 
عن  تقل  ل  عالية  "د" بجرعات  فيتامني 
لديهم  ي��ق��ل  مل  دول��ي��ة(  وح���دة   1000(
�شكتة  اأو  ق��ل��ب��ي��ة  ب��ن��وب��ة  الإ����ش���اب���ة  خ��ط��ر 
"ميديكال  م���وق���ع  وب��ح�����ش��ب  دم���اغ���ي���ة. 
الطبي  الربوتوكول  يو�شي  اإك�شربي�ض"، 
دولية  وح�����دة   600 ال��ب��ال��غ��ني  ب���ت���ن���اول 
خماطر  م��ن  للقلقني  وبالن�شبة  ي��وم��ي��اً، 
بني  ما  تناول  ميكنهم  القلب  �شحة  على 
وتعترب  دولية،  وح��دة  و2000   1000
اجلرعة عالية عندما ترتاوح بني 2000 

و4000 وحدة دولية وهو احلد الأق�شى 
امل�شموح به. وظهرت فكرة اأن زيادة تناول 
فيتامني "د" قد يح�شن �شحة القلب منذ 
قائمة على  درا�شات  �شنوات عندما وجدت 
اأعلى  م�شتويات  لديهم  م��ن  اأن  املالحظة 
م���ن ال��ف��ي��ت��ام��ني ل��دي��ه��م م��ع��دل اأق����ل من 
"هناك  مان�شون:  وقالت  القلب.  اأمرا�ض 
اإ�شابة  انخفا�ض  �شبب  تف�شر  عوامل  عدة 
اأعلى  م�شتويات  لديهم  ال��ذي��ن  البالغني 
فهم  ال��ق��ل��ب،  ب��اأم��را���ض  )د(  فيتامني  م��ن 
مثاًل يق�شون وقتاً اأطول يف الهواء الطلق 

بدنياً  ن�شاطاً  وميار�شون 
القلب،  �شحة  ي��دع��م 
م�شتوى  ول����دي����ه����م 
الفيتامني  م��ن  اأع��ل��ى 

م������ن ال���ت���ع���ر����ض 

متى يفيد فيتامني
 »د« القلب؟
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�ش�ؤون حملية

بالتعاون مع جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي �ضريك ا�ضرتاتيجي لـمهرجان ومزاد ليوا للتمور

بالتعاون مع غرفة اأبوظبي

جامعة الإمارات تنظم ور�ضة عمل ملهارات ريادة الأعمال تعد  الأوىل من �ضل�ضلة ور�س التدريب والعمل حتت عنوان »مهارات ريادة الأعمال«

�ضرطة اأبوظبي تعزز الوعي بال�ضباحة الآمنة �ضمن حملة »ال�ضالمة البحرية«

لت�سليط ال�سوء على جهودها الرائدة يف تعزيز جتربة التعلم والتطوير ملوظفي حكومة اأبوظبي

 اأكادميية اأبوظبي احلكومية ت�ضارك يف اأ�ضبوع جيتك�س للتقنية 2022

•• الظفرة-الفجر

اأع��ل��ن��ت ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال��دول��ي��ة لنخيل 
ب��ال��ت��ع��اون مع  التمر والب��ت��ك��ار ال���زراع���ي، 
جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
م�شاركتها  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  وال��رتاث��ي��ة 
دورته  للتمور يف  ليوا  وم��زاد  يف مهرجان 
وال����ذي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي،  ك�����ش��ري��ك  الأوىل 
بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  يقام حتت رعاية 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان،  اآل  زاي��د 
الظفرة، خالل الفرتة من 15 حتى 24 
مبنطقة  ليوا  مدينة  يف   2022 اأكتوبر 

الظفرة.
وق���ال ال��دك��ت��ور عبد ال��وه��اب زاي���د، اأمني 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام 
العامة  الأم���ان���ة  اإن  ال���زراع���ي،  والب��ت��ك��ار 
بال�شراكة  اع��ت��زازه��ا  على  ت��وؤك��د  للجائزة 
اإدارة املهرجانات  ال�شرتاتيجية مع جلنة 
والربامج الثقافية والرتاثية يف مهرجان 

ومزاد ليوا للتمور.
 واأكد اأمني عام اجلائزة اأن  امل�شاركة تاأتي 
ان��ط��الق��اً م��ن ال��ت��زام اجل��ائ��زة بتوجيهات 
نهيان،  اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  م��ع��ايل 
جمل�ض  رئي�ض  والتعاي�ض  الت�شامح  وزي��ر 
ت���ت���وىل اجلائزة  ح��ي��ث  اجل����ائ����زة،  اأم����ن����اء 
لتعزيز  للتمور  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة  تنظيم 

على  الفاخرة  الإم��ارات��ي��ة  التمور  ح�شور 
والدولية،  الإقليمية  الوطنية  ال�شاحة 
والط���الع على جت��ارب وخ��ربات مزارعي 
ومنتجي وم�شنعي وم�شدري التمور من 
العربية،  التالية )جمهورية م�شر  الدول 
ج��م��ه��وري��ة ال�������ش���ودان، امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة 
اجلمهورية  املغربية،  اململكة  الها�شمية، 
جانب  اإىل  واملوريتانية"،  الإ���ش��الم��ي��ة 
التمور  ومنتجي  ملزارعي  الفر�شة  اإتاحة 
يف الإمارات لإجراء لقاءات ثنائية مبا�شرة 
الدول  من  التمور  وجت��ار  م�شتثمري  مع 
بنغالدي�ض،  ك��ن��دا،  "بريطانيا،  ال��ت��ال��ي��ة 

املغرب، لبنان".
الدولية  ع��ام ج��ائ��زة خليفة  اأم���ني  واأ���ش��ار 
اأن  اإىل  ال��زراع��ي  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل 
بتنظيم  �شتقوم  للجائزة  العامة  الأم��ان��ة 
حم����ا�����ش����رات ع��ل��م��ي��ة م���ت���ف���رق���ة، خ���الل 
من  نخبة  مب�شاركة  امل��ه��رج��ان،  فعاليات 
اخلرباء والأكادمييني الدوليني، لتقدمي 

اأح�����دث ال��ب��ح��وث واخل�����ربات ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور.

املزروعي،  �شيف  عي�شى  اأع��رب  جانبه  من 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب 
والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي، 
املعرفة  تبادل  تعزز  التي  ال�شركات  اهمية 
الأ�شيل  ال���رتاب���ط  وت��وث��ي��ق  واخل������ربات 

وتطوير  والنخيل  الإماراتي  ال��رتاث  بني 
املمار�شات الزراعية اجليدة لتعزيز مكانة 
اإثراء امل�شهد  اأبوظبي الريادية ودورها يف 
الرتاثي مبا ي�شاهم يف دعم وتطوير قطاع 
والبتكار  ال��ت��م��ور  واإن��ت��اج  النخيل  زراع���ة 

الزراعي على امل�شتوى الدولة.
ال�����ش��راك��ة مع  تر�شيخ  اأن  امل��زروع��ي  واأك���د 
ل��ن��خ��ي��ل التمر  ال���دول���ي���ة  ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة 
والبتكار الزراعي ياأتي حر�شاً من اللجنة 
على تفعيل ال�شراكة مع املوؤ�ش�شات الوطنية 
وال��دول��ي��ة ال���رائ���دة مب��ا ي��واك��ب خططها 
ال�شنوية وم�شريتها يف تطوير املهرجانات 
الثقافية وغريها من  الرتاثية والربامج 
اجلائزة  اأن  اإىل  م�شرياً  الهادفة،  امل�شاريع 
تلعب دورا بارزا يف دعم زراعة نخيل التمر 
اإىل  الإماراتية  التمور  ملنتجات  والت�شويق 
جانب دعم وت�شجيع البتكار الزراعي من 
الدولية  ومهرجاناتها  ب��راجم��ه��ا  خ��الل 

املختلفة.

•• العني-الفجر

اأط��ل��ق م��ن��ت��زه ج��ام��ع��ة الإم������ارات للعلوم 
�شل�شلة  م��ن  الأوىل  ال�����دورة  والب���ت���ك���ار، 
ال���ت���دري���ب وال���ع���م���ل حت���ت عنوان  ور������ض 
ت�شتمر  والتي  الأعمال"  ريادة  "مهارات 
ث��الث��ة اأي����ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع غ��رف��ة جتارة 

و�شناعة اأبوظبي، ت�شتهدف الطالب من 
قدمتها  الأك��ادمي��ي��ة،  التخ�ش�شات  كافة 
املوؤ�ش�شات  اأخ�شائي  الدرمكي  �شامل  �شمة 
الأعمال.  ورواد  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
تعريف  اإىل  العمل  ور�ض  �شل�شلة  وتهدف 
الطالب مبفهوم ريادة الأعمال واملهارات 
التي يجب اأن يكت�شبها ال�شخ�ض وتتواجد 

يف رائد الأعمال الناجح، كما تهدف اأي�شا 
وتنفيذ  التخطيط  مب��راح��ل  لتعريفهم 
امل�����ش��روع، و���ش��رورة الط���الع على منوذج 
معها،  ال��ت��ع��ام��ل  وكيفية  الأع���م���ال  ري����ادة 
واأهم املهارات التي يجب اأن ميتلكها رائد 

الأعمال ليتمَكن من النجاح.
من  اأ�شا�شية  جمموعة  " ه��ن��اك  وق��ال��ت   

املهارات التي يحتاجها رائد الأعمال.وهي 
جديد  م�شروٍع  ت�شميم  اأو  البدء  عملية 
وال�شتعداد  ال���ق���درة  ام��ت��الك  و����ش���رورة 
والتحلي  م��ا،  م�����ش��روٍع  وتنظيم  لتطوير 
مهارات  وام��ت��الك  وال���ذك���اء  بال�شجاعة 
درا�شة  و�����ش����رورة  الإب�����داع�����ي  ال��ت��ف��ك��ري 
الأعمال  لبدء  جوانبه  كافة  من  امل�شروع 

التعرف  اأهمية  اإىل  واأ���ش��ارت  التجارية. 
على  يجب  التي  الأ�شا�شيَّة  امل��ه��ارات  على 
النجاح،  لتحقيق  امتالكها  اأع��م��ال  رائ��د 
التخطيط  ع���ل���ى  ال����ق����درة  يف  وت��ت��م��ث��ل 
وال���ت���وا����ش���ل ال��ف��ع��ال وام���ت���الك اخل���ربة 
على  والقدرة  الأول��وي��ات  واإدارة  القيادية 

اتخاذ القرارات .

•• اأبوظبي-الفجر

التحريات  ب�������اإدارة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال�����ش��رط��ة  ق�����ش��م  ن��ف��ذ 
والتحقيقات اجلنائية يف قطاع الأمن اجلنائي ب�شرطة 
�شاطئ احلديريات  لتوعية مرتادي  برناجما  اأبوظبي 
الغرق  للوقاية من حوادث  باأبوظبي  البطني  و�شاطئ 
م�شرفني  ب��وج��ود  املخ�ش�شة  الأم��اك��ن  يف  ال�شباحة  و 

ومنقذين على مدار ال�شاعة .
باإدارة  اأب��وظ��ب��ي   �شرطة  فر�شان  م��ن  عنا�شر  و���ش��ارك 
الدوريات اخلا�شة مع عنا�شر ال�شرطة ال�شياحية  يف 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الغرق  ح��وادث  من  ال�شالمة  حملة 
بالتعاون  البحرية  اأبوظبي  تنفذها   التي    2022
توزيع   ت�شمنت  وال��ت��ي  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  م��ع 
واأرق���ام  الر����ش���ادات  اأه���م  توعية  حت��ت��وي على  كتيبات 

�شرطة  ونا�شدت  لل�شواطئ.  املرتادين  على  ال��ط��وارئ  
اأو  لياًل  ال�شباحة  جتنب  ب�شرورة  املرتادين   اأبوظبي 
يف �شاعات الفجر الأوىل ملا يف ذلك من خطورة كبرية 
على اأرواحهم ، وحذرت  من خماطر ترك الأطفال دون 
رقابة اأثناء ال�شباحة يف ال�شواطئ البحرية  واأكدت على 
ال�شواطئ  على  الإر�شادية  بالعالمات  اللتزام  �شرورة 
وق��وع حوادث  لتجنب  البحر  ال�شباحة يف عمق  وع��دم 
الغرق .  وتنفذ احلملة  "اأبوظبي البحرية" وت�شارك 
فيها القيادة العامة  ل�شرطة اأبوظبي  وهيئة اأبوظبي 
للدفاع املدين ودائرة البلديات والنقل و قيادة حماية 
، وت��ه��دف اىل التقليل  امل��ن�����ش��اآت احل��ي��وي��ة وال�����ش��واح��ل 
اأبوظبي بالتعاون  اإم��ارة  واحل��د من  ح��الت الغرق يف 
بني ال�شركاء ال�شرتاتيجيني ،و تعزيز وعي اجلمهور 

من خالل �شبكات التوا�شل الجتماعي .

•• اأبوظبي- الفجر

اأعلنت اأكادميية اأبوظبي احلكومية، املن�شة احلكومية 
اأبوظبي،  اإمارة  الب�شرية يف  الكفاءات  الرائدة لتطوير 
يف  م�شاركتها  عن  احلكومي،  الإ�شناد  لدائرة  والتابعة 
اأ�شبوع جيتك�ض للتقنية 2022، اإحدى اأبرز الفعاليات 
بهدف  وذل��ك  املنطقة،  يف  بالتكنولوجيا  املتخ�ش�شة 
ت�شليط ال�شوء على جهودها الرائدة يف تعزيز جتربة 

التعلم والتطوير ملوظفي حكومة اأبوظبي. 

وتلتزم الأكادميية مبوا�شلة م�شاعيها لإطالق املبادرات 
والربامج وعقد ال�شراكات مع اأبرز اجلهات التعليمية 
وغريها من اجلهات الرائدة واملتخ�ش�شة يف قطاعات 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  م��وظ��ف��ي  ك���ف���اءات  ل�شقل  خمتلفة 
وتوفري جتارب تعليمية عاملية امل�شتوى للم�شاركني يف 

براجمها. 
ا�شتثنائية  ف��ر���ش��ة  للتقنية  جيتك�ض  اأ���ش��ب��وع  وي��ت��ي��ح 
واملوؤ�ش�شات  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني  اخل������رباء  م���ع  ل��ل��ت��وا���ش��ل 
التعليمية الرائدة من جميع اأنحاء العامل لبحث اآفاق 

م�شتوى  على  الرقمي  التحول  عملية  لدعم  ج��دي��دة 
حكومة اأبوظبي. 

وتعمل الأكادميية على توفري فر�شاً تعليمية قّيمة من 
املبتكر وامل�شتمر بهدف  التعّلم  خالل الرتويج لثقافة 
دعم م�شاعي اأبوظبي الطموحة لبناء اقت�شاد م�شتدام 
ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة، وت��ت��ط��ل��ع الأك��ادمي��ي��ة م��ن خالل 
اإىل بحث  العام من جيتك�ض  ن�شخة هذا  م�شاركتها يف 
املزيد من ال�شبل واملجالت التي من �شاأنها دعم هدفها 
والتطوير  التعلم  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ت��ع��زي��ز  يف  املتمثل 

املبتكرة من خالل ال�شتفادة من اأدوات التعلم الرقمية 
املتطورة، واإعداد جيل من الكفاءات ال�شتثنائية التي 
من  متكينهم  �شاأنها  م��ن  وم��ه��ارات  ب��اإم��ك��ان��ات  تتمتع 

مواكبة امل�شتقبل.
ال�شلة  وال��ق��ط��اع��ات ذات  اأب��وظ��ب��ي  وت��وا���ش��ل ح��ك��وم��ة 
اعتماد  اأهمية  ي��ربز  ما  وه��و  الرقمي،  التحول  عملية 
املمار�شات املبتكرة لتطوير اقت�شاد م�شتدام قائم على 
املعرفة وامل�شاهمة يف دعم منو الإمارة مبثابتها مركٍز 

رائد لالبتكار والتكنولوجيا.

بح�سور�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
جمل�س الفكر واملعرفة 

يناق�س كتاب »نظام التفاهة«
•• العني – الفجر 

يف لقاء فكري ومعريف �شاده حوار فل�شفي متعمق ناق�شت ع�شوات جمل�ض 
�شما حممد للفكر واملعرفة كتاب " نظام التفاهة " للكاتب " األن دونو " 

وترجمة م�شاعل الهاجري 
اآل نهيان احل��وار  قائلة:  ال�شيخة د. �شما بنت حممد بن خالد  وافتتحت 
م���ف���ردات احلياة  ع��ل��ى  ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي  ���ش��ب��ك��ات  ���ش��ي��ط��رة  تت�شاعد 
اليومية للمجتمع الب�شري، مع انهيار النظريات الجتماعية والقت�شادية 
التحولت  ومع  للب�شرية  الراأ�شمالية  الفطرة  اأمام  كال�شرتاكية  احلديثة 
ت�شهد  ح��ي��ث  الأخ�����رية،  ب��ال�����ش��ن��وات  ال��ع��امل  ي�شهدها  ال��ت��ي  اجليو�شيا�شية 
هذه  والثقافية  الجتماعية  بالبنية  وح���ادة  حم��وري��ة  ت��غ��ريات  الب�شرية 
التغريات جتعل العديد من فال�شفة ومفكرين الغرب والذي ي�شنف كجنة 
احلرية والفردانية بالعامل يتوقفون ويبحثون عن املخبوء خلف الأ�شواء 
املبهرة للح�شارة احلديثة ويفككون املحركات الرئي�شية للمجتمع الإن�شاين 

بالع�شر احلديث. 
بكتابه  املحاولة  تلك  و�شع  اإذ   ، ه��وؤلء  دونو" واح��د من  "اآلن   : واأ�شافت 
نظام التفاهة ليطفئ به ولو للحظات الوهج املبهر؛ لرنى حقيقة العامل 
ونكت�شف املخبوء ، وندرك تلك التجاعيد الجتماعية القا�شية التي تعانيها 

الب�شرية وتخفيها حتت م�شاحيق التكنولوجيا الباهرة.
وبينت اأن دونو ينظر ببداية الكتاب لواقع قد ل نراه كثريا، فرغم احلروب 
الكثرية الدائرة حول العامل اإل اأنها مل حتدق تلك التغريات التي �شهدها 
العامل من قبل ، عقب احلروب العاملية اأو التغيري العظيم الذي حدث مع 
الأحداث  تلك  ت�شبح  مل  معها،  احلرية  مفهوم  وتغري  الفرن�شية  ال��ث��ورة 
احل���رب حاليا هي  اأن  ب��ل  التغيري  ال��ت��ي حت��دث  ه��ي  وال�����ش��ادم��ة  العظيمة 
حرب ثقافية فكرية تاأتي مع جتريف القيمة والعمق املعريف وال�شت�شالم 
للمفاهيم التجارية البحتة و�شيطرتها على كل عن�شر من مفردات احلياة؛ 
فاأ�شبح اأ�شحاب تلك املفاهيم هم امل�شيطرون على العامل من وجهة نظر 

دونو.
�شيدرك  لها  املتاأمل   : قائلة  التوا�شل  �شبكات  دور  على  ال�شوء  و�شلطت   
اأن  للعني  ي�شمح  ل  اأ�شخم مبا  اأ�شبح  التافه  املحتوى  فكم  تلك احلقيقة، 
ترى املحتوى املعريف احلقيقي ذو القيمة املعرفية والأخالقية والإن�شانية 
فكرها  وي��ب��ن��ون  الب�شرية  ي��ق��ودون  م��ن  ه��م  ال��ت��اف��ه��ون  وه����وؤلء  احلقيقية 

ب�شطحية موؤملة لكل عني ترى احلقيقة مثل دونو.
الكتاب وتقليب �شفحاته متاأملة ت�شريحه  ا�شتمرت بقراءة  وو�شفت كيف 
لكافة اجلوانب القت�شادية والجتماعية والثقافية وغريها والتي اأ�شبحت 
�شحية ل�شناعة التفاهة م�شرية باأنها ل تتفق مع دونو ب�شكل مطلق فيما 

و�شل اإليه بكتابه . 
الفردية  احلرية  يحمي  ال��ذي  "النظام  املثال  �شبيل  على   : بقولها  ودللت 
؛ ولكن ذلك  �شيئا كنظام وفكر"  فهو نظام يعطي لالإن�شان قيمته  لي�ض 
لكن  الأر����ض؛  على  تنفيذه  باآليات  املتحكم  ه��و  الفكر  يكون  ح��ني  يحدث 
اأي فكر وي�شنع الآليات، وكثريا ما يحول الإن�شان  الإن�شان هو من يطوع 
اآليات  با�شتدعاء   ، اأهدافه  �شلبية خلدمة  ل�شورة  والإيجابي  املثايل  الفكر 
تطرف  ح��ال��ة  م��ن  الآن  ي��ح��دث  كما  وال��ن��ظ��ام  للفكر  وتلبي�شها  متطرفة 
وت�شويقها  فو�شوية  حلرية  وحتولها  الفردية  احلرية  مفهوم  با�شتخدام 

للعامل ب�شورة النموذج للحرية.
عن  لالإجابة  للع�شوات  مداخالت  وطرحها  �شما  الدكتورة  ح��وار  وتخلل 
�شوؤال طرحته: مع نهاية الكتاب اأتوقف عند العبارة التي مفادها "توقف 
هو  الوجيهة" ه��ذا  الق�شايا  م��ن  توليفة  خلق  على  واع��م��ل  ال�شخط  ع��ن 
الفعل الإيجابي الذي نحتاج اإليه ملواجهة التغريات احلتمية التي نعي�شها 
الإيجابي،  الفعل  دون���و،  ي��راه  كما  التفاهة  م��ن  امل��زي��د  ناحية  والجن���راف 
حتى لو ب�شورة فردية هو نواة للتغيري احلتمي فتغيري القناعة بالتوقف 
عن النقد من اأجل النقد للنقد لأجل التغيري بطرح البدائل، فال نكتفي 
مبجرد النتقاد، بل يجب اأن يكون لدينا فكرا بديال نطرحه لأجل تغيري 
اأن تعيد تغيري نظام  التي ميكن  البديلة  العامل، فهل لديكم تلك الأفكار 

التفاهة؟ 
و اأكدت الع�شوات باأن : من الطبيعي عندما يختفي �شقف القيم واملنطق 
اأمام الت�شاعد الفكري الدعوة اإىل الإبداع والبتكار املتجدد نحو التغيري، 
القيم  تختفي  اأن  وطبيعي  الإن�شان،  فكر  لبناء  احل�شارية  اجل��ذور  وقلع 
ويت�شيد نظام التفاهة ، ولكن الأفكار والبدائل التي ميكن اأن نت�شدى بها 
لبناء  واملبادئ احل�شارية؛  القيم  اإىل منظومة  العودة  التفاهة هي  لنظام 
والتالحم  املجتمعي  التما�شك  لتحقيق  الف�شلى؛  امل�شلحة  وفق  الن�شان 
ميثل  الأخالقية  باملنظومة  التم�شك  واأن   ، واعية  جمتمعية  مب�شوؤولية 

ح�شن الأمان ملواجهة نظام التفاهة.
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يعاين الكثريون من م�سكالت تتعلق بالنوم اجليد واالأرق، ما ميكن اأن يوؤثر �سلبا على 
م�سار اليوم التايل ومدى الن�ساط املطلوب الأداء املهام اليومية.

ومن اأجل اإدارة هذه امل�سكلة، توجد طرق عدة ميكنها امل�ساعدة، 
ومن ذلك اعتماد بع�ض االأطعمة التي ميكنها بالفعل حت�سني 
املراتب  �سركة  من  اخلرباء  من  لواحدة  النوم.ووفقا 
Amerisleep، فاإن هناك فاكهة معينة لها خ�سائ�ض 

ت�ساعد على ا�سرتخاء الع�سالت وتنظيم النوم.

الربيطاين،  "اإك�شربي�ض"  موقع  م��ع  حديثها  ويف 
ع���ددا ل  اأن  "�شحيح  ت��اي��ل��ور:  م���اري غري�ض  ق��ال��ت 
يح�شى من الأ�شخا�ض يكافحون من اأجل احل�شول 
على �شبع اإىل ثماين �شاعات من النوم اجليد ليال، 
ول��ك��ن يف كثري م��ن الأح��ي��ان، ي��واج��ه��ون �شعوبة يف 
ل�شل�شلة من خيارات  البقاء نائمني نتيجة  اأو  النوم 
منط احلياة التي ترتاكم معا لتنجح ليلة بعد ليلة 

على جعلهم يتقلبون".
الكافيني يف  ع��ن  الب��ت��ع��اد  اأن  تعلم  "رمبا  وت��اب��ع��ت: 
ت�شبق  ال���ت���ي  ال�������ش���اع���ات 
وق�������ت 

احتمالت  م��ن  ك��ب��ري  ب�شكل  ي��زي��د  اأن  مي��ك��ن  ال��ن��وم 
ح�شولك على ليلة نوم جيدة، لكن النوم اجليد ل 
يتعلق فقط بتجنب الأطعمة اأو امل�شروبات اخلاطئة. 
بل اإن بع�ض الأطعمة يف الواقع، ميكن اأن ت�شاعدك 
على النوم ب�شكل اأف�شل ومتنعك من ال�شعور بالقلق 

اأثناء الليل".
واأو�شت غري�ض تايلور على وجه التحديد بتناول املوز 
قبل النوم، قائلة: "عندما ت�شتهي �شيئا حلوا قبل اأن 
الغنية  ال�شفراء  الثمار  اإح��دى  عن  ابحث  تقدمه، 
الع�شالت مثل  ا�شرتخاء  التي ت�شاعد على  باملعادن 
على  اأي�شا  امل��وز  ويحتوي  واملغني�شيوم.  البوتا�شيوم 
اإىل  احلم�ض الأميني الرتبتوفان، الذي يتحلل 
وال�شريوتونني  امليالتونني 

الهامة  الع�شبية  الكيميائية  امل���واد  م��ن  )وكالهما 
لتنظيم النوم( يف الدماغ".

وهذا مدعوم بالعديد من امل�شادر الأخ��رى، مبا يف 
التي   ،The Sleep Charity موؤ�ش�شة  ذل��ك 
للمغني�شيوم  مم��ت��ازا  م�����ش��درا  امل����وز  "يعد  ت��ق��ول: 
ا�شرتخاء  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��دان  ال��ل��ذي��ن  وال��ب��وت��ا���ش��ي��وم 
مثالية  خفيفة  وجبة  ويجعلها  املجهدة  الع�شالت 
الرتبتوفان  م��ادة  على  اأي�شا  ويحتوي  ال��ن��وم.  قبل 
بالغة الأهمية لتحفيز اإنتاج هرمونات تهدئة الدماغ 

الرئي�شية".
بتناول  تايلور  وتو�شي 

وج��������������ب��������������ات 
خ�����ف�����ي�����ف�����ة 

والتي  الأرق،  ع��ل��ى  التغلب  يف  للم�شاعدة  �شحية 
تت�شمن:

-اجلنب قليل الد�سم:
الليل،  اأث���ن���اء  امل���ع���دة  م���ن ح��رق��ة  ت��ع��اين  ك��ن��ت  اإذا   
بالربوتني  الغنية  اخلفيفة  ال��وج��ب��ات  ت��ن��اول  ف���اإن 
والأطعمة قليلة الد�شم مثل اجلن قبل النوم ميكن 

اأن ي�شاعد يف مكافحة ارتداد احلم�ض.
على  ي�شاعد  م��ا  بالكال�شيوم،  غني  اجل��ن  اأن���ه  كما 

تنظيم اإنتاج اجل�شم للميالتونني.

- الكرز:
اأحد امل�شادر الغذائية  اإنه   
القليلة التي حتتوي على 
هو  وه��ذا  امليالتونني، 
اأن  يف  ال�شبب 

تناول كمية قليلة منه قبل النوم قد ي�شاعدك فقط 
مو�شمها،  يف  الفاكهة  تكن  مل  اإذا  النوم.ولكن  على 
ب��دل من  ال��ك��رز احلام�ض  م��ن ع�شري  كوبا  فجرب 
الأب��ح��اث احلديثة من جامعة ولية  ذل��ك.ووج��دت 
لويزيانا اأن �شرب ع�شري الكرز مرتني يوميا ي�شاعد 
ت�شجيل  على  الأرق  من  يعانون  الذين  الأ�شخا�ض 

الغفوة. وقت  من  اأخرى  دقيقة   90

- �سمك ال�سلمون:
الأول لتناول وجبة خفيفة يف   قد ل يكون خيارك 
على  ال�شلمون  �شمك  ت��ن��اول  ولكن  الليل،  منت�شف 

الع�شاء ميكن اأن ي�شاعدك على النوم ب�شكل اأف�شل.
م�شتويات  وج��ود  اأن  حديث  بريطاين  بحث  ووج��د 

اأع��ل��ى يف ال���دم م��ن حم�ض 

حم�ض  وه���و   ،)DHA( الدوكو�شاهيك�شانويك 
الدهنية،  الأ���ش��م��اك  امل��وج��ود يف  الدهني   3 اأوم��ي��غ��ا 
حمبي  م��ن  تكن  مل  اإذا  اأف�شل.ولكن  ب��ن��وم  يرتبط 
الأ�شماك، فاإن تناول مكمل غذائي بنحو 600 ملغ 

يوميا من الأوميغا 3، يعد اأمرا جيدا.

- فاكهة الكيوي: 
عالج اآخر ميكن اأن ي�شاعدك على النوم هو الكيوي، 
والفو�شفور  والكال�شيوم  بالبوتا�شيوم  غني  وه��و 

وحم�ض الفوليك واملغني�شيوم واأكر من ذلك.
اأن ت��ن��اول حبتني من  ووج����دت درا���ش��ة م��ن ت��اي��وان 
ال��ك��ي��وي ق��ب��ل ال���ن���وم ب�����ش��اع��ة ي��ح�����ش��ن ال���ن���وم ب�شكل 

ملحوظ.

للتخل�ض من االأرق واحل�سول على نوم جيد

والنوم الع�ضالت  ا�ضرتخاء  على  ت�ضاعد  الغذائية  بالعنا�ضر  غنية  اأطعمة   5

يوؤدي نق�سه اإىل �سل�سلة من امل�ساكل ال�سحية

عالمة خميفة لنق�س فيتامني B12 ناجمة عن "عدم كفاية تدفق الدم اإىل الدماغ"

 B12 فيتامني  نق�ض  ه��ارف��ارد  بجامعة  الطب  كلية  وو�شفت 
بهذه  املرتبطة  الأع��را���ض  لأن  وذل��ك  "خمادع" و"�شار".  باأنه 
العالمات  العدم، مع وج��ود بع�ض  اأن تظهر من  احلالة ميكن 

املخيفة ب�شكل خا�ض، مثل الإغماء.
اأي عالمات منذرة  الإغماء. وقد تكون  ويخ�شى اجلميع فكرة 
على �شكل دوخة اأو دوار خفيف يف الراأ�ض هي اأول عالمة على اأن 

نوبة الإغماء على و�شك احلدوث.

العالمة  ه���ذه  اإىل   B12 فيتامني  نق�ض  ي����وؤدي  ك��ي��ف  ول��ك��ن 
املخيفة؟

 Vie ق����ال ال���دك���ت���ور ي��وان��ي�����ض ل���ي���اك���ا����ض، امل���دي���ر ال��ط��ب��ي يف
اإىل  اأن يوؤدي  B12 ميكن  "نق�ض فيتامني   :Aesthetics
ا�شطراب يف اجلهاز الع�شبي والدورة الدموية. وعندما تفتقر 
لنخفا�ض  نتيجة  ال��دم  بفقر  ت�شاب  قد   ،B12 فيتامني  اإىل 
والتعب  ال�شعف  ع��الم��ات  ي�شبب  م��ا  ال��ن��ووي،  احلم�ض  اإن��ت��اج 

ودوار الراأ�ض".
ال��دم ه��و احل��ال��ة التي يكون فيها ع��دد خاليا  "فقر  واأ���ش��اف: 
الدم اأقل من املعتاد، اأو يكون لديك كمية منخف�شة ب�شكل غري 
طبيعي من مادة ت�شمى الهيموغلوبني يف كل خلية دم حمراء. 
ن��وب��ات الإغ��م��اء ب�شبب ف��ق��دان وظائف  اأن حت��دث  وم��ن املمكن 

."B12 الأع�شاب عند وجود م�شتويات ناق�شة من فيتامني
اأي�شا  مرتبط  الإغ��م��اء  اأن  الأمريكية  القلب  جمعية  وت�شرح 
"تدفق الدم غري  اأن  بتدفق الدم اإىل الدماغ. وتو�شح املنظمة 
اأن يكون �شببا يف فقدان موؤقت  الكايف" اإىل هذا الع�شو ميكن 
 Acta للوعي.وعالوة على ذلك، فاإن البحث املن�شور يف جملة
الأعرا�ض  هذه  بني  اأي�شا  يربط   Clinica Croatica
الذين  امل��ر���ش��ى  جميع  اأن  ه��و  ال�����ش��ار  B12.واخلرب  ون��ق�����ض 
يعانون من اأعرا�ض ع�شبية لنق�ض فيتامني B12 متكنوا من 

التعايف يف غ�شون �شهر واحد بعد تناول مكمالت الفيتامني.
وهناك عدد من العالمات املنذرة التي يجب مالحظتها جنبا 
اإىل جنب مع حالة الإغماء، والتي ميكن اأن ت�شري اإىل اأن نق�ض 
B12 على الأرجح، هو ال�شبب الفعلي وراء الإ�شابة  فيتامني 

بالإغماء.
وك�����ش��ف ال��دك��ت��ور ل��ي��اك��ا���ض ع��ن ق��ائ��م��ة ه���ذه ال��ع��الم��ات والتي 

تت�شمن:
- التعب والإرهاق

- ال�شعف
- فقدان ال�شهية

- فقدان الوزن
- تنميل ووخز يف اليدين والقدمني

- م�شاكل التوازن
- ذاكرة �شعيفة

- وجع الفم اأو الل�شان
- قرحة الفم

- ال�شعور بالإغماء والدوار

يدعم فيتامني B12 العديد من العمليات املهمة يف اجل�سم، من امل�ساعدة يف اإنتاج خاليا الدم احلمراء 
اإىل دعم اجلهاز الع�سبي، ولذلك، من الطبيعي اأن يوؤدي نق�سه اإىل �سل�سلة من امل�ساكل ال�سحية.

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
�شركة /كي بي انرتبراي�شي�ض هولدينغ�ض انك )فرع( منطقة حرة )رخ�شة رقم 2267(  
والكائنة ب���� مدينة دبي املنطقة احلرة ملطار دبي ، �ض ب 293781 ، دبي ، دولة المارات 
ال�شركة   ، ترغب هذه  املنطقة احلرة ملطار دبي  ، واملرخ�شة لدى �شلطة  املتحدة  العربية 
اإجتماعه  الإدارة يف  اتخاذه بوا�شطة جمل�ض  وال��ذى مت  للكافة  املذكورة يف اعالن قرارها 

الذي عقد بتاريخ 2022/4/26 ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها  ال�شركة  ، تهيب  وفقا لذلك 
الربيد  الع��الن عن طريق  تاريخ هذا  يوما من   15 املطالبات خالل  عليه تقدمي هذه 

امل�شجل او الت�شال ب : ال�شادة / كي بي انرتبراي�شي�ض هولدينغ�ض انك )فرع( 
�ض ب : 293781 ، دبي - دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 97142533366+  
Email:rintlmv@rintl.ae :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021
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العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :هاي تيك الكرتوميكانيك ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 2031844 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اليا�ض توفيق هيدمو�ض من �شريك اإىل مفو�ض بالتوقيع

 تعديل ن�شب ال�شركاء / اليا�ض توفيق هيدمو�ض من 49 % اإىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اليا�ض توفيق هيدمو�ض من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / اليا�ض توفيق هيدمو�ض من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اليا�ض توفيق هيدمو�ض من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / اليا�ض توفيق هيدمو�ض من 49 % اإىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر عبداهلل حممود حميدان حماد

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ هاي تيك الكرتوميكانيك ذ.م.م
HIGHTECH ELECTROMECHANIC L.L.C

اإىل/ هاي تيك الكرتوميكانيك - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
HIGHTECH ELECTROMECHANIC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :جلف انرتجريتي لال�شت�شارات الدارية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1873972 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد عو�ض بدر جعفر الكثريى من �شريك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد عو�ض بدر جعفر الكثريى من 51 % اإىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد عو�ض بدر جعفر الكثريى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد عو�ض بدر جعفر الكثريى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جغدي�ض ناوديال ناثيالل ناوديال

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ جلف انرتجريتي لال�شت�شارات الدارية ذ.م.م
GULF INTEGRITY MANAGEMENT CONSULTANCY L.L.C

اإىل / جلف انرتجريتي لال�شت�شارات الدارية - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
GULF INTEGRITY MANAGEMENT CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :جلو�ض اند جلرت لتجميل ال�شيدات

رخ�شة رقم:CN 1889196 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة رامى خ�شر ا�شعد عطا اهلل

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رامى خ�شر ا�شعد عطا اهلل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ا�شامه مطان�ض عبداللطيف من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / ا�شامه مطان�ض عبداللطيف من 100 % اإىل %50
تعديل وكيل خدمات / حذف عارف حممود عبداهلل ح�شن ال على

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ جلو�ض اند جلرت لتجميل ال�شيدات
GLOSS AND GLITTER LADIES BEAUTY SALOON

اإىل/ جلو�ض اند جلرت مركز جتميل ذ.م.م
GLOSS AND GLITTER BEAUTY LOUNGE L.L.C L.L.C

تعديل ن�شاط / حذف التدريب على اأعمال �شالونات التجميل الن�شائية ) 8549022
اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :النجوم الثالثة لتجارة اللكرتونيات ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1062552 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عثمان غنى نور الهدى %100

تعديل مدير / اإ�شافة حممد عثمان غنى نور الهدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جابر جا�شم �شيف اجلالف املهريى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عثمان غنى نور الهدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف طارق عزيز احمد احلق

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ النجوم الثالثة لتجارة اللكرتونيات ذ.م.م

THREE STAR ELECTRONICS TRADING L.L.C
اإىل/ ثري �شتار جتارة اللكرتونيات - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

THREE STAR ELECTRONICS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم مالناد

رخ�شة رقم:CN 1809080 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة �شاه نواز كولتايل فريد

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شاه نواز كولتايل فريد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم على حممد �شتري الظهورى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم مالناد
MALANAD RESTAURANT

اإىل/ مطعم مالناد - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
MALANAD RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :اأورجانو للتجارة العامة

رخ�شة رقم:CN 2860730 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ اأورجانو للتجارة العامة

ORGANO GENERAL TRADING
اإىل/ اورغانو للهدايا

  ORGANO FOR GIFTS 
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة املتاجرة الإلكرتونية من خالل مواقع التوا�شل الجتماعي  4791019

تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات تو�شيل الطلبات 8299010
تعديل ن�شاط / اإ�شافة املتاجرة الإلكرتونية من خالل املواقع الإلكرتونية  4791018

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الهدايا - بالتجزئة  4773402
تعديل ن�شاط / حذف جتارة م�شتح�شرات التجميل - باجلملة  4649028

 تعديل ن�شاط / حذف ت�شدير  4610009
 تعديل ن�شاط / حذف ا�شترياد  4610008

تعديل ن�شاط / حذف جتارة عامة  4690018
اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :خياط ا�شلم مياه لزياء ال�شيدات

 رخ�شة رقم:CN 1183210 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جمال جالل الدين مول %100

تعديل مدير / اإ�شافة جمال جالل الدين مول
تعديل وكيل خدمات / حذف �شامل را�شد �شامل على اجلنيبى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ا�شلم مياه جالل الدين مول
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ خياط ا�شلم مياه لزياء ال�شيدات

ASLAM MEAH LADIES FASHION TAILORS
اإىل/ خياط العازب لالأزياء الن�شائية - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

AL AZIB LADIES FAISHION TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :جاب�ض بال�ض كافترييا و مطعم

 رخ�شة رقم:CN 3021592 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة هانى جورج �شافى %100

تعديل مدير / اإ�شافة هانى جورج �شافى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حريف را�شد حريف احمد املرر

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ جاب�ض بال�ض كافترييا و مطعم
GAPS PALACE CAFETERIA & RESTAURANT

اإىل/ جاب�ض بال�ض كافترييا و مطعم - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
GAPS PALACE CAFETERIA & RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ابداع امل�شتقبل للهواتف املتحركة

 رخ�شة رقم:CN 1665838 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة �شناء زكريا يو�شف مرعى

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شناء زكريا يو�شف مرعى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف هزاع حارب عبدالرحمن عبداهلل البلو�شى

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ابداع امل�شتقبل للهواتف املتحركة
CREATIVITY OF FUTURE MOBILE PHONES

اإىل/ ابداع امل�شتقبل للهواتف املتحركة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
CREATIVITY OF FUTURE MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ال�شمندل خلدمات تنظيف 

املباين  رخ�شة رقم:CN 1099869 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شمندل خلدمات تنظيف املباين

AL SAMANDAL BUILDING CLEANING SERVICES

اإىل/ موؤ�ش�شة اف جيه لإدارة املرافق

F J FACILITIES MANAGEMENT ESTABLISHMENT

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

التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اإع����������الن
الذهبية  :ال�شواطئ  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للعطارة  رخ�شة رقم:CN 1141197 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة داود �شليمان حممد احلمادى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف داود �شليمان حممد احلمادى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مبان على مراد خو�شنود

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/8104

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/12 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده �سيف جهاد زهري مدانات و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                    الو�سف  

 1،970                                                      اأثاث  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/12301

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/12 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده منري جلوبل للتجارة العامة �ض.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                      الو�سف  

 8،060                                                                اثاث مكتبي 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
�شركة /كي بي انرتبراي�شي�ض هولدينغ�ض انك )فرع( منطقة حرة )رخ�شة رقم 2267(  
والكائنة ب���� مدينة دبي املنطقة احلرة ملطار دبي ، �ض ب 293781 ، دبي ، دولة المارات 
ال�شركة   ، ترغب هذه  املنطقة احلرة ملطار دبي  ، واملرخ�شة لدى �شلطة  املتحدة  العربية 
اإجتماعه  الإدارة يف  اتخاذه بوا�شطة جمل�ض  وال��ذى مت  للكافة  املذكورة يف اعالن قرارها 

الذي عقد بتاريخ 2022/4/26 ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها  ال�شركة  ، تهيب  وفقا لذلك 
الربيد  الع��الن عن طريق  تاريخ هذا  يوما من   15 املطالبات خالل  عليه تقدمي هذه 

امل�شجل او الت�شال ب : ال�شادة / كي بي انرتبراي�شي�ض هولدينغ�ض انك )فرع( 
�ض ب : 293781 ، دبي - دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 97142533366+  
Email:rintlmv@rintl.ae :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
اجلن�شية:   - الكتبي  احلافري  �شلطان  مطر  �شلطان   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
 )%100( البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  املتحدة،  العربية  الإمارات 
الرخ�شة  الهند، يف  اجلن�شية:   - الدين  الدين حمى  عبدالب�شري حمى  ال�شيد:  اإىل  وذلك 
ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  امل�شتندات(  وت�شوير  الطباعة  خلدمات  ال�شلطان  )دار  امل�شماه 
بال�شارقة،  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )781481( رقم  رخ�شة  مبوجب 
خدمات(،  )وكيل  اإىل  فردية(  )موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  تغيري   : اخرى  تعديالت 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
تنازل/ بيع

اعالن ن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : هارون ر�شيد باجنلو حممد باجنلو - اجلن�شية: الهند، 
: يو�شف  ال�شيد  اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  يرغب يف 
مو�شى بريقي - اجلن�شية: الهند، يف الرخ�شة امل�شماه )البارجيل لتجارة الدوات احلديدية( 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )546330( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت 

القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اأخرى:
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيدة : �شيندهو كارياراكود �شاندران - اجلن�شية : الهند، ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد : �شمري عبداهلل كونهي - اجلن�شية : 
الهند، يف الرخ�شة امل�شماه )�شم�ض الطالع لتجارة البهارات والتوابل( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب 
 •  : اأخرى  تعديالت  بال�شارقة،  القت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من   )779285( رقم  رخ�شة 
تعديل الن�شاط التجاري من )بيع التوابل والبهارات - بالتجزئة، بيع الغالل واحلبوب والبقول - 
بالتجزئة( اإىل )بيع التوابل والبهارات - بالتجزئة. بيع الغالل واحلبوب والبقول - بالتجزئة، بيع 

املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - بالتجزئة، بيع ال�شوكالته - بالتجزئة(،
�شان  2013 يف  ل�شنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : عبداملح�شن حممد ح�شني اآل علي - اجلن�شية: الإمارات العربية املتحدة، 
عبداهلل   : ال�شيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  من  عن)%50(  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
بوناكال بوتيابورا ابراهيم بونانكاي - اجلن�شية: الهند، ويرغب يف البيع والتنازل عن)50%( من كامل 
ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد: حممد �شوير بن عبدال�شتار - اجلن�شية: الهند، يف الرخ�شة 
امل�شماه )�شوبر ماركت احلديبية( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )113820( ال�شادرة من 
اإىل  دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( 
)�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(، 2. تغيري الإ�شم التجاري من )�شوبر ماركت احلديبية( اإىل )�شوبر ماركت 
احلديبية)ذ.م.م((، وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد: حممد �شديق حممد رفيق - اجلن�شية: باك�شتان، يرغب 
ال�شيد: جيربان كيالنيا  اإىل  وذلك  البالغة )%50(  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يف 
فتاح حممد كليانيا - اجلن�شية : الهند، يف الرخ�شة امل�شماه )�شدام كوجلار لت�شليح كهرباء 
ال�شادرة  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )802458(  باأمارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات(  ومكيفات 

من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اأخرى :
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : حممد اقبال حممد على - اجلن�شية : باك�شتان ، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد : حممد 
قا�شم لياقت على - اجلن�شية : باك�شتان يف الرخ�شة امل�شماه )حممد على للحالقة( 
تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )23387( ال�شادرة من دائرة التنمية 
القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى: ل يوجد. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( 
فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من 
اليه  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003788/ 
اإىل املحكوم عليه : اميت ا�شوك بهادور جوروجن 

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ نتارا جاياترى جنايل جوفاردانان - اجلن�شية هندي 

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 20924.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اإعالن بالن�شر 

بناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية
يف الدعوى الأ�شلية رقم  02/08258/2022 �شكني ل�شنة 2022 اإيجارات

يجب على املدعى عليه / ناكيبول كاكار 
من  �شباحا   11 ال�شاعة  بعد  عن   2022-10-15 بتاريخ  اخلربة  اجتماع  ح�شور 
 infoexpertdubaioffice@gmail.com  خالل الرابط و التوا�شل عرب المييلني
s6911123@hotmail.com /  يف حال عدم احل�شور �شوف تبا�شر اخلربة مهمتها.

اطراف الدعوى : املدعى / �شبري �شالح ب�شميح
املدعى عليه / ناكيبول كاكار  )املالك ال�شابق(

واملدعى عليه / ويلمر كابيتال ليمتد )املالك احلايل(
مكتب يف اأي ا�ض ا�ض انرتنا�شونال للتدقيق

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
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العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �سوكو للتجارة العامة - �ض ذ م م  
املن�شوري - بردبي - الرب�شاء  را�شد حممد عابد �شاهني  1 ملك  العنوان : حمل رقم 
2 - ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�ض الواحد )ذ م م( ، رقم 
الرخ�شة : 227817 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1632646 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/7 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب 
�شعيد   بور   - دي��رة   - ال�شباب  را�شد لدعم م�شاريع  بن  914 ملك موؤ�ش�شة حممد  رقم 
هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : كور مينري الز لتجارة معدات ومكائن جتهيز امل�سانع وقطع غيارها 
ذ م م العنوان : مكتب رقم 82-1302 ملك �شويتا كريتى كري�شنا داجا بردبي الثنية 
886981 رقم  ، رقم الرخ�شة :  الوىل - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة 
1492552 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة  القيد بال�شجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2022/9/23 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2022/9/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
 914 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ض  امل��ع��ني  امل�شفي  اإىل 
 : هاتف  �شعيد   ب��ور   - دي��رة   - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك 
2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : لي�سكيدز لتجارة الكتب ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1611 ملك طوين الق�شي�ض - اخلليج التجاري - ال�شكل القانوين 
: ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 807838 رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1347402 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/10/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/5 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق 
914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع  العنوان : مكتب رقم  احل�سابات 
 04-2973071  : فاك�ض   04-2973060  : �شعيد  هاتف  ب��ور   - دي��رة   - ال�شباب 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً 

ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 70021
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي :  ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
ب���ن را����ش���د لدعم  914 م��ل��ك م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د  ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب رق����م 
 : 2973060-04 فاك�ض   : دي��رة - بور �شعيد  هاتف  ال�شباب -  م�شاريع 
2973071-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد 
مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية �سوكو للتجارة العامة - �ض ذ م م 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/7 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي :  ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  العنوان : مكتب رقم 
 04-2973071  : ف��اك�����ض   04-2973060  : ه��ات��ف  �شعيد   ب���ور   - دي���رة   -
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
كور مينري الز لتجارة معدات ومكائن جتهيز امل�سانع وقطع  اأعاله لت�شفية 
غيارها ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/23 واملوثق لدى 
اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  2022/9/23 وعلى من  بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي :  ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
ب���ن را����ش���د لدعم  914 م��ل��ك م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د  ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب رق����م 
 : 2973060-04 فاك�ض   : دي��رة - بور �شعيد  هاتف  ال�شباب -  م�شاريع 
2973071-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت 
تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية لي�سكيدز لتجارة الكتب ذ م م وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/5 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/10/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ن�شاأت يو�شف عبدالقادر احلمدين 
املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001268/ 

اإىل املحكوم عليه : ن�شاأت يو�شف عبدالقادر احلمدين 
العنوان : عجمان - النعيمية 2  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شيف احمد نا�شر النعيمي - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 11850.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004114/ 
اإىل املحكوم عليه : الندل�ض خلدمات اليدي العاملة  

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ فاطمة �شعيد حممد اجلابري الكتبي - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 15396.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001270/ 
اإىل املحكوم عليه : احمد عبدالرحمن حممد ابراهيم ابراهيم  

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شيف احمد نا�شر النعيمي - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور  له  املحكوم  اأن  ومبا 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 19924.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 70533
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001259/ 
اإىل املحكوم عليه : ا�شالم حممد حممود ح�شن عطاي  

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شيف احمد نا�شر النعيمي - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 32046.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001262/ 
اإىل املحكوم عليه : احمد ح�شن حممد خليل  

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شيف احمد نا�شر النعيمي - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 3924.0 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001265/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد امني ن�شار  

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شيف احمد نا�شر النعيمي - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 13924.0 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 70533
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001263/ 
اإىل املحكوم عليه : امريه عطيه حممد عطيه قمح  

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شيف احمد نا�شر النعيمي - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور  له  املحكوم  اأن  ومبا 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 9424.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�شيخ احمد خالد حممد خالد القا�شمي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005478/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�شيخ اأحمد خالد حممد خالد القا�شمي   
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ دار امل�شتقبل لتجارة ال�شتائر يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 113027.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
دوار املرقاب ملقاولت تركيب وحدات التكييف ذ م م   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005087/ 
اإىل املحكوم عليه : دوار املرقاب ملقاولت تركيب وحدات التكييف ذ م م   

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ خورام �شهزاد خور�شيد اقبال - اجلن�شية باك�شتاين  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 6267.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - خمي�ض حممد ربيع حممد ا لكعبي   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005900/ 

اإىل املحكوم عليه : خمي�ض حممد ربيع حممد الكعبي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ م�شرف ال�شارقة ال�شالمي   يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 199316.0  

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
املو�شوع / التوثيقات والإ�شهادات / تغري ال�شم الأول )قا�شر( 

مقدم الطلب : احمد رم�شان احمد رم�شان احلو�شني

ل�شعادتكم  تقدم  ان  الإبتدائية  الإحتادية  خورفكان  ملحكمة  يطيب 
اأطيب حتياتها ووافر �شكرها للطلب املقدم من ال�شيد/ احمد رم�شان 
احمد رم�شان احلو�شني بتغري ال�شم الول لبنه نا�شر يف جواز �شفره 
 : الكامل  الإ�شم  لي�شبح   )6362/304( رقم  والده  قيد  وخال�شة 
على  اعرتا�ض  لديه  فمن  احلو�شني.  احمد  رم�شان  احمد  عبدالعزيز 
ذلك ان يتقدم اىل حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية خالل خم�شة 

ع�شر يوما من تاريخ هذا الإعالن.
القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان الكعبي

رئي�ض حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
 اعالن بالن�شر

للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف �شحيفتني باللغة العربية والإجنليزية

يف الإ�شتئناف رقم 2022/1112 عمايل 
بناء علي طلب امل�شتاأنف : �شوفيا للكهربائيات  

امام  باحل�شور  مكلف  ان��ت  م�شيح   عناية  م�شيح  �شكيل   : �شده  امل�شتاأنف  اىل 
مكتب اإدارة الدعوى عربالإت�شال املرئي مبحكمة ا�شتئناف ال�شارقة - �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�شتندات على نظام وزارة العدل ، وذلك يف يوم الإثنني املوافق 2022/10/10 

يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك م�شتاأنف �شده. 
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70535 العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اعالن مدعي عليه بالن�شر   
يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0007066  اأمر اداء  

اىل املدعي عليه : عادل عبيد مبارك ال�شريف ال علي الإمارات العربية املتحدة 
/ اجلن�شية  - نعلمكم بان املدعي مفتاح احلاج مفتاح �شقر العبيديل ، الإمارات 
العربية املتحدة  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة  ناأمر بالزام املدعي 

عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )20000 درهم( والزمته بامل�شروفات.  
حرر بتاريخ 2022/10/5  

حرر بوا�شطة املوظف
مركز �شعادة املتعاملني

حمكمة ال�شارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اعالن بالن�شر        

 1762/2022/461 نزاع حمدد القيمة  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �شدهما / 1- م�شبغة ناينتني 81 �ض ذ م م
الإقامة  حمل  جمهول   - �شالمه  �شالح  �شالمه  م�شباح  ا�شامه   -2
مبا ان املتنازع : مارتينا يزينج )فرع من جمموعة احلثبور )ذ م م( 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها م�شبغة ناينتني 81 ذ م م مببلغ 
وقدره )175،857.37 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ 

املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام و�شمول و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
قاعة  يف  �شباحا   9.00 ال�شاعة   2022/10/24 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 
اعالن بالن�شر 

 6252/2022/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
وال�شحية  وامليكانيكية  الكهربيائية  للمقاولت  ال�شباح  موؤ�ش�شة  �شده/1-  املنفذ  اىل 

)�شيمكو( - فرع ابوظبي - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/رامتك �شوفتوير �شوليو�شنز برايفت ليمتد  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)757805.74( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اعالن بالن�شر 
 253/2022/6200 تنفيذ �شيكات  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- امام ح�شني �شيخ �شيخ احمد �شاحب 
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )611030( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

اعالن بالن�شر 
 253/2022/6190 تنفيذ �شيكات 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- ويلفريد فان دير ليندي - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ البنك العربي املتحد  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )705127( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13667 بتاريخ 2022/10/10 

ب����  والكائنة    )2266 رقم  )رخ�شة  حرة  منطقة  ليمتد  انرتنا�شيونال  /رادي��ان��ت  �شركة 
مدينة ، دبي املنطقة احلرة ملطار دبي �ض ب 293784 ، دبي ، دولة الم��ارات العربية 
املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�شركة  املذكورة 
يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد 

بتاريخ  2022/4/26 ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها  ال�شركة  ، تهيب  وفقا لذلك 
الربيد  الع��الن عن طريق  تاريخ هذا  يوما من   15 املطالبات خالل  عليه تقدمي هذه 

امل�شجل او الت�شال ب :  ال�شادة / راديانت انرتنا�شيونال ليمتد   
�ض ب : 293784 دبي ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 97142533364+ 
Email:rintlmv@rintl.ae :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021
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•• ال�شارقة-الفجر:

حتت رعاية قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، 
القا�شمي،  ب��ن��ت حم��م��د  ال�����ش��ي��خ��ة ج��واه��ر  ���ش��م��و 
تنطلق  الأ���ش��رة،  ل�شوؤون  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�شة 
التا�شعة  ال��دورة  فعاليات  )الإث��ن��ني(  اليوم  م�شاء 
ل�”مهرجان ال�شارقة ال�شينمائي الدويل لالأطفال 
وال�شباب 2022”، بربنامج ثقايف حافل يت�شمن 
ور�شة  و34  دول��ة،   43 ثقافات  مُتّثل  فيلماً   95
من  كوكبة  مب�شاركة  ح��واري��ة،  جل�شات  و8  عمل، 
والفنانني  واملدربني  ال�شينما،  و�شناع  املخرجني 
اأكتوبر،  م��ن  ال��ع��ا���ش��ر  ح��ت��ى  وت�شتمر  ال��ع��امل��ي��ني، 
واملوؤمترات”  للمنا�شبات  اجل���واه���ر  “مركز  يف 

بال�شارقة حتت �شعار “فّكر �شينما«.

�سيوف من كبار ال�سخ�سيات
وي�شتقبل املهرجان �شيوفاً من كبار ال�شخ�شيات 
املمثلة  وه��م  العربي،  الفني  الو�شط  يف  املعروفة 

زكي،  اأ���ش��رف  امل�شري  واملمثل  روج��ي��ن��ا،  امل�شرية 
واملمثلة العمانية بثينة الرئي�شي، واملمثل امل�شري 
زاهر،  اأحمد  ليلى  امل�شرية  واملمثلة  زاه��ر،  اأحمد 

ورائدة الأعمال امل�شرية هدى فاروق.

كوكبة من املتحدثني
ويت�شمن حفل افتتاح املهرجان كلمات يلقيها عدد 
من املتحدثني، وهم ال�شيخة جواهر بنت عبداهلل 
بتعزيز  املعنية  )ف��ن(،  موؤ�ش�شة  مديرة  القا�شمي، 
ودعم الفن الإعالمي لالأطفال والنا�شئة يف دولة 
ومديرة  للمهرجان،  املنظمة  واجل��ه��ة  الإم����ارات 
لالأطفال  ال��دويل  ال�شينمائي  ال�شارقة  مهرجان 
وال�����ش��ب��اب، وامل��خ��رج الإم���ارات���ي ف��ا���ش��ل املهريي، 
ال�شورية ر�شا رزق، واملمثلة الربيطانية  والفنانة 
املتحدثني،  ت��ك��رمي  يليها  اإي��ج��ري��ك�����ض،  دي��ك�����ش��ي 
الروائي  الفيلم  وهو  الفتتاحي،  الفيلم  وعر�ض 
الطويل “الأطفال بخري” للمخرج الكوري جي-

ون يل.

 43 م��ن  فيلمًا   95 م��ن  خم��ت��ارة  جمموعة 
دولة

متثل  فيلماً،    95 اجل���اري  ال��ع��ام  دورة  وتعر�ض 
ث��ق��اف��ات 43 دول����ة، يف ث��الث��ة م��واق��ع ث��اب��ت��ة هي 
واملوؤمترات”،  ل��ل��م��ن��ا���ش��ب��ات  اجل���واه���ر  “مركز 
يف  الزاهية”  ���ش��ن��رت  “�شيتي  ���ش��ي��ن��م��ا  وف��وك�����ض 
اإىل  دب��ي،  يف  �شنرت”  �شيتي  و”مردف  ال�شارقة، 
جانب جمموعة من العرو�ض املتنقلة يف جمموعة 

من مدار�ض اإمارة ال�شارقة.

ال�سجادة اخل�سراء
وينظم املهرجان للمرة الأوىل يف تاريخه فعالية 
اأفالم  �شتة  تعر�ض  التي  اخل�شراء”  “ال�شجادة 
املخرجني  لقاء  للجمهور  وتتيح  طويلة  روائ��ي��ة 
اإنتاجها  على  عملت  التي  ال�شينمائية  وال��ك��وادر 
والتحدث اإليهم حول خرباتهم يف عامل ال�شينما 
ب�شكل عام، وجتربتهم يف تلك الأف��الم املعرو�شة 
اجلواهر  “مركز  ي��ع��ر���ض  ح��ي��ث  خ��ا���ض،  ب�شكل 

بيرب  هي  اأف��الم  ثالثة  واملنا�شبات”  للموؤمترات 
 The حي  وحكاية   ،Paper Flower فلور 
 ،Neighborhood Storyteller
Farha، يف حني تعر�ض فوك�ض �شينما  وفرحة 
�شيتي �شنرت الزاهية ثالثة اأفالم هي ذا �شكريت 
جاردن The Secret Garden، وكروا�شان 
Croissant، وذا اإلكرتيكال ليف اأوف لوي�ض 
 The Electrical Life of Louis واين

.Wain

جل�سات حوارية  8
ثماين  تنظيم  التا�شعة  ال���دورة  فعاليات  وت�شهد 
جل�شات حوارية، ت�شمل “توزيع الأفالم الق�شرية 
ّناع الأفالم  - من ي�شرتي فيلمي؟”، و”تدريب �شُ
املحلية  امل��واه��ب  ن��دع��م  و”كيف  امل�شتقبليني”، 
و”ق�ش�ض  ال�شينمائية”،  و”الثقافة  والدولية”، 
موؤ�ش�شة  و”برامج  ال�شينما”،  يف  ال��الج��ئ��ني 
خالل  م��ن  رواب���ط  اإق��ام��ة  و”فل�شطني:  )فن(”، 

و”ملاذا نزور املهرجانات ال�شينمائية«. ال�شينما”، 

عمل ور�سة   34
وتقدم من�شة )فن( 34 ور�شة عمل موزعة على 
ا�شتديوهاتها، حيث ينظم “ا�شتديو ال�شتك�شاف” 
عدداً من الور�ض منها “�شناعة الر�شوم املتحركة”، 
والواقع  الفيديوغرايف”،  الت�شوير  و”اأ�شا�شيات 
و”خدع  املدونات”،  و”ت�شوير  الفرتا�شي”، 
مع  �شوتك  و”اكت�شف  و”الإخراج”،  الفيديو”، 
عامل ماجد”، و”التمثيل”، و”كيف ت�شنع فيلمك 
الأول”، يف حني يقدم “ا�شتديو التجربة” التابع 
“كيف تتعلم �شناعة الأفالم من  للمن�شة ور�شة 
ال�شيناريو”،  و”كتابة  الأفالم”،  م�شاهدة  خالل 
و”التمثيل  و”الإنتاج”،  بب�شاطة”،  و”الإخراج 
و”عمل موازنة حت�شريية  مع حممود القطان”، 

وغريها. و”املعاجلة الدرامية”،  للفيلم”، 
ملن�شة  ال��ت��اب��ع  الرتفيه”  “ا�شتديو  وي�شت�شيف 
منها   التفاعلية  اجلل�شات  م��ن  جمموعة  )ف���ن( 

و”جل�شة  ال�شوق”،  يف  نزهة  ق�ش�شية:  “جل�شة 
اأفكاري”،  وح����ي  م���ن  ق�����ش��ري  ف��ي��ل��م  ت��ف��اع��ل��ي��ة: 
النجوم”،  م��ع  و”حوار  ال�شينمائي”،  و”املكياج 

و”عر�ض املواهب«.

تنظمه )فن( يف الفرتة 10-15 اأكتوبر حتت �سعار فّكر �سينما

ال�ضينمائي الدويل لالأطفال وال�ضباب 2022 ينطلق اليوم
االأوىل يف تاريخ املهرجان يت�سمن برنامج الدورة التا�سعة فعالية ال�سجادة اخل�سراء 

•• ال�شارقة: الفجر 

للخط  ال�شارقة  مللتقى  امل�شاحبة  ال��دول��ي��ة  ال��ن��دوة  ا�شتكملت 
وتاريخ”؛  م��دن  ال��ع��رب��ي..  “اخلط  ع��ن��وان  ت��اأت��ي حت��ت  “التي 
من  العا�شرة  ال��دورة  فعاليات  �شمن  احلكمة،  بيت  يف  اأعمالها 
الق�شري  اإبراهيم  حممد  ال�شتاذ  بح�شور  “ارتقاء”،  امللتقى 
ال�شارقة،  يف  الثقافة  دائ���رة  يف  الثقافية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  مدير 
مدير امللتقى، وعدد من الفنانني والإعالميني واملهتمني بن�شاأة 
اخلط العربي يف العديد من الدول.تناولت اجلل�شة الثانية من 
الندوة مو�شوعات حيوية لثالثة باحثني، هم: ب�شام ديوب عن 
بحثه “�شيفر للنقو�ض الكتابية الدم�شقية”، ود. حممد احلداد 
عن بحثه “اخلط العربي يف م�شر قبل قيام الدولة العبا�شية 
ود. حممد احل�شني عن بحثه “اخلط  132 هجرية 750م”، 

الفا�شي )املجوهر( ببالد املغرب ودور مدينة فا�ض يف تطوره.
املئات من  النقو�ض حتوي على  اأن هذه  ال�شوري  الباحث  وب��نّي 
القراءات لنقو�ض كتابية كانت تزين واجهات املباين والأ�شرحة 
زمنية  لع�شور  تعود  والتي  القبور  ل�شواهد  اإ�شافة  التاريخية 
امليالدي حتى وقت  القرن احل��ادي ع�شر  ت��رتاوح بني  خمتلفة 
ال��ت��ا���ش��ع ع�شر  ال��ق��رن  ال��ث��اين م��ن  ال��ن�����ش��ف  ب��داي��ة  كتابتها يف 

العربية  الكتابية  النقو�ض  تاريخ  البحث  تناول  كما  امل��ي��الدي، 
الدم�شقية عرب تتبع جهود امل�شت�شرقني الغربيني يف هذا املجال، 
كما ا�شتعر�ض البحث يف درا�شة تاريخية ملجموعة من النقو�ض 
ربطا مع ال�شخا�ض الذين �شاهموا يف جمعها وتبويبها، يليها 
و�شف للوثائق مبا ي�شكل مقدمة لتحليل عميق يقود اإىل نتائج 
جديدة ومغايرة ملا هو �شائد عن جامعها وادينغتون.وجاء بحث 
املواد  تلك  على  امل�شجلة  العربي  اخل��ط  من��اذج  درا���ش��ة  احل���داد 
قيمتها  لإثبات  امل�شمون  حيث  ومن  ال�شكل  حيث  من  الأثرية 
التاريخ  تاريخية  لثبات  جادة  حماولة  يف  والفنية،  التاريخية 
الإ�شالمي املبكر وحقيقة اأحداثه العامة وعلى راأ�شها الفتوحات 
ال�شالمية واأعالمها، كما اأ�شار الباحث امل�شري اإىل اأن الكتابات 
على  املختلفة  ون�شو�شها  ال��ع��رب��ي  بخطها  دام��غ��ة  اأدل���ة  ت��ق��دم 
تاريخية التاريخ ال�شالمي مبا ل يدع جمال لل�شك.كما اأ�شار 
احل�شني الفرق بني اخلط الفا�شي، وبني القلم الفا�شي، مو�شحا 
اأن الأول كان خطا حتريريا ا�شتعمل يف حترير الكتب العلمية 
واملرا�شالت ال�شلطانية وهو )اخلط املجوهر(، والذي كانت �شور 
الذي كان قلما ح�شابيا فت�شتعمل  الثاين  اأما  حروفه معلومة، 
فيه حروف اخلط املجوهر ا�شتعمال وظيفيا يف ح�شاب الرتكات 
اإىل قيمة عددية  واملواريث، حيث يرمز كل حرف من حروفه 

امل�شاركني  الق�شري  ك��ّرم  ال��ن��دوة  ختام  حم���ددة.ويف  ح�شابية  اأو 
وعطاءاتهم  جلهودهم  تكرميا  تقديرية،  �شهادات  بت�شليمهم 
الأدبية والنقدية والفكرية. واجلدير بالذكر،  و�شمن فعاليات 
يف  للخّط  ال�شارقة  متحف  يف  ح��وارّي��ة  جل�شة  اأقيمت  امللتقى، 
�شاحة اخلّط يف قلب ال�شارقة، جمعت ثالثة من �شيوف امللتقى 
اخلطاطني، ينتمون جلن�شيات خمتلفة حتّدثوا عن م�شريتهم 
والتحّديات  البدايات  يف  اإبداعّية  �شهادات  اخلّط، مقّدمني  مع 

والتجوال يف اأكر من بلد عربي واأجنبي لتعّلم اخلّط.
العربّية  باللغة  الأجنبي  الفّنان  �شغف  على  احل�شور  وت��ع��ّرف 
واحرتامه لها، من واقع جهوده يف تعّلمها وفهم كنوزها، وكذلك 
فهم جماليات اخلّط العربي ومتّيزه لدى غري الناطقني باللغة 
�شيتوّلون تعليم اخلّط  الفنانني  واأّن هوؤلء  العربية، خ�شو�شاً 

لأكرب عدد من متعّلمي اخلّط يف بلدانهم.
وحت����ّدث اخل��ّط��اط��ون: ال��ف��ّن��ان��ة الإي��ط��ال��ّي��ة اأن��ت��ون��ي��ال ليوين، 
من  ليهمان  بلبلو  والفّنان  عبداهلل،  يو�شع  النيجريي  والفّنان 
الأرجنينت.ويف نهاية الندوة جرى نقا�ض حواري بني الفّنانني 
مب�شاركة  العام  ه��ذا  متّيز  ال��ذي  امللتقى  �شيوف  والإعالميني 
وا�شحة للدول العربية والإ�شالمّية ودول العامل، ما يدّل على 

�شمعة اخلّط العربي، والهتمام به، وانت�شاره يف العامل.

ندوة ملتقى اخلط تطرح متابعات بحثية للخطوط العربية بـال�ضام وم�ضر واملغرب

•• ال�شارقة : اأ�شامة عبد املق�شود

فالفنون  ال����روح،  غ���ذاء  ال���ق���راءة  ك��ان��ت  اإذا 
امل�شاعر  وال��ع��ق��ل وحم���رك���ة  ال�����روح  غ����ذاء 
للخط  ال�شارقة  ملتقى  فمن  وال���وج���دان، 
ينظمه  الذي  العا�شرة،  دورت��ه  يف  وحتديداً 
“الفجر”  التقت  بال�شارقة  الثقافة  دائ��رة 
اأبهروا  ال���ذي���ن  ال��ف��ن��ان��ني  م���ن  مب��ج��م��وع��ة 
الناطقة  ولوحاتهم  بخطوتهم  احل�����ش��ور 
من  ف��ن��ان  ك��ل  فتمكن  وامل��ع��اين،  بالكلمات 
وا�شتخدام  حرفه  و�شال�شة  ري�شته  تطويع 
اأن ي��خ��ل��ق م��زي��ج من  الأل�������وان امل��ت��ن��ا���ش��ق��ة 
الروؤية الب�شرية واخليال القابع خلف كل 

حرف.
اأك����د ال��ف��ن��ان ع��ب��د ال��رح��م��ن اجم���د “ من 
ال�شعودية” اأن فن الكتابة واخلطوط يعد 
من املواهب الرا�شخة يف العائلة منذ القدم، 
با�شم”  املكرمة  مكة  قي  م�شهورة  فالعائلة 
بيت اخلطاطني” وهذا النمط املتاأ�شل يف 
اإرثا جمياًل علينا احلفاظ  وجداننا يعترب 
وتعليمه  العائلة  اأف��راد  بني  وت��داول��ه  عليه 

للجميع.
وعن م�شاركته يف امللتقى يف دورته العا�شرة، 
احلرمني  خطوط  على  امل�شرف  ب��اأن��ه  اأف���اد 
ملتقى  يف  ال��ف��رز  جلنة  وع�شو  ال�شريفني 
يف  التحكيم  جلنة  وع�شو  للخط  ال�شارقة 
الركز  ال�شعودية وحائز على  �شوق عكاز يف 
بعام  امللتقى  لهذا  الأوىل  ال���دورة  يف  الأول 
بلجنة  للم�شاركة  ال��دع��وة  وت��اأت��ي   ،2004
التحكيم ل��ه��ذا ال��ف��وز ال��غ��ايل م��ن الإم���ارة 
ال��ب��ا���ش��م��ة ال�����ش��ارق��ة، واأ�����ش����ار ال��ف��ن��ان عب 
بالهواية  الهتمام  اأن  اإىل  اأجم��د  الرحمن 
�شئ جيد لكن املمار�شة والدرا�شة الأكادميية 
مهمة يف �شقل هذه املوهبة، فح�شلت على 
اج����ازات يف ال��ف��ن��ون الإ���ش��الم��ي��ة وتخرجت 
يف م��در���ش��ة حت�شن اخل��ط��وط ال��ع��رب��ي��ة يف 
على  الأول  امل��رك��ز  على  وح�شلت  ال��ق��اه��رة 

م�����ش��ت��وى ج��م��ه��وري��ة ن�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة، كما 
واق��وم حاليا  ال�شريف  الأزه���ر  تخرجت يف 
بتدري�ض فن اخلط يف جدة و�شرفت بتعليم 
وقد  اململكة،  واأم����راء  واأح��ف��اد ملوك  اأب��ن��اء 
تقليدية،  واح��دة  بلوحة  العام  هذا  �شاركت 
�شعادتي  ع��ن  واأع���رب  اجل��ل��ي،  الثلث  بخط 
ب��امل�����ش��ارك��ة يف ه����ذا امل��ح��ف��ل ال��ك��ب��ري وتعد 
اإمارة ال�شارقة منارة ثقافية عظيمة ودولة 

الإمارات قبلة لكافة الفنون.
اأكدت الفنانة هيا عبيد الكتبي الأمارات اأن 
يتم  التى  املكت�شبة  الفنون  م��ن  اخل��ط  ف��ن 
تعليمها، فقط حتتاج اإىل بع�ض من اجللد 
الفن وممار�شته،  وال�شرب وال�شرار وحب 
مراكز  خ��الل  م��ن  اخل��ط  تعليم  فا�شقلت 
لتعليم  تركيا  اإىل  ثم اجتهت  تعليم اخلط 
ه��ذا ال��ف��ن اجل��م��ي��ل، و���ش��ارك��ت يف معار�ض 
ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا، ولن��ه��ا اخ���ت���ارت مواد 
بالذهب  ال��ع��م��ل  م��ث��ل  اإىل جت��ه��ي��ز  حت��ت��اج 
واخلامات الخرى، يتم تنفيذ اللوحة من 
واأن  خا�شة  ك��ام��ل،  ع��ام  اإىل  �شهور   8 ب��ني 
ويحتاج  يدوياً  ت�شنيعه  يتم  ال��ورق  خامات 
�شعادتها  ع��ن  هيا  الفنانة  واع��رب��ت  ل��وق��ت، 

بهذا امللتقى واتاحت الفر�شة لكل الفنانني 
من كافة بلدان العامل للم�شاركة وهذا يعد 

تبادل لالأفكار واخلربات.
اأم��ل �شيف اهلل من اجلزائر،  الفانة  تقول 
�شاركت يف معار�ض كثرية ومتعددة باخلارج 
وفرن�شا  وت���رك���ي���ا  والردن  ال����ع����راق  م��ث��ل 
املغرب، واأول مرة ت�شارم يف ملتقى ال�شارقة 
امللفت  ال��ع��ا���ش��رة، والأم���ر  للخط يف دورت���ه 
 10 بعدد  ت�شارك  الفنانة  اأن  ولل�ش�شدفة 
ت�شميم  ت�شتغرق يف  اأن��ه��ا  واأك���دت  ل��وح��ات، 
ال��ل��وح��ة ال��واح��د م��ا ي���رتاوح م��ن 3 �شهور 
والنتهاء  وتنفيذها  ال��ف��ك��رة  حت��دي��د  ب��ني 
ومن  النهائية،  �شورتها  يف  ولت�شبح  منها 
ه��و احلفاظ  اأم���ل �شيف  ال��ف��ن��ان��ة  اأه����داف 
ع��ل��ى اجلائزة  وق���د ح�شلت  ال����رتاث،  ع��ل��ى 
يف  للزخرفة  ال���دويل  امل��ه��رج��ان  يف  الأوىل 
اجل����زائ����ر، واأن���ه���ا م���ن ���ش��م��م��ت اخلطوط 
يعترب  ال��ذي  الكبري  للم�شجد  وال��زخ��ارف 
من اأكرب امل�شاجد يف العامل الإ�شالمي بعد 

احلرمني.
عن  ب��ارب��ود  بيان  ال�شعودية  الفنانة  تقول 
لوحتها القبلة، اأنها اأرادت اأن ت�شلط ال�شوء 

ع��ل��ى ال��ع��م��ق ال��ب�����ش��ري حت���دي���اً م���ن خالل 
نحو  الفل�شفي  ال��ن��م��وذج  ل��ه��ذا  اخ��ت��ي��اره��ا 
املكان،  جغرافية  عن  بعيدا  الذاتية  القلبة 
خ��ا���ش��ة اجل��وه��ر ال��ك��ام��ن داخ���ل اجل����وارح، 
للخط  اال�����ش��ارق��ة  ملتقى  ���ش��ارك��ت يف  وق���د 
الفنانات  اأوىل  م��ن  وتعترب  الأوىل  للمرة 
فاهتمت  الفني،  املجال  هذا  يف  ال�شعوديات 
والدرا�شة  ب��ال��ع��ل��م  امل��وه��ب��ة  ه����ذه  ب�����ش��ق��ل 
وامل��ت��اب��ع��ة وامل���م���ار����ش���ة، وع����ن زم����ن تنفيذ 
ا���ش��ت��غ��رق��ت قرابة  ب��اأن��ه��ا  اأف������ادت  ال��ل��وح��ة 
العامني يف تنفيذها، والهدف من ممار�شة 
هذا الفن اجلميل هو دمج الر�شم واخلط 
�شئ خمتلف  والت�شميم اجلرافيكي ل�شنع 
وم��غ��اي��ر ع��ن ال���واق���ع، ول��ه��ذا الإن���ف���راد مت 
اختيارها �شمن اأف�شل ثمانية فنانات عرب 
تهتم  ك��م��ا  “مون بالن”  ���ش��رك��ة  ق��ب��ل  م��ن 
تعليم  على  عمل  ور���ض  وتقدمي  بالتدريب 

اخلط يف جدة واخلرب والريا�ض.
ايران،  �شا�شان نا�شرنيا من  الفنان  ويقول 
امللهمة  م��ن اخل��ط��وط  ال��ع��رب��ي  اأن اخل���ط 
الفنية  الإب��داع��ات  التى تعترب واح���دة م��ن 
فالت�شكيل  اخل��ط،  ق��ن  يف  ا�شتهوتني  التى 

ب��ه��ذه احل����روف ل��ه الأث����ر ال��ط��ي��ب وامللفت 
للنظر، واهتميت باأن اأعطي منوذج فل�شفي 
ن��ح��و احل��ي��اة وال��ف��ن��اء م��ن خ���الل �شناعة 

اللحوة بهذا ال�شكل الن�شيابي املميز.
ال�شاهد  ال���رح���م���ن  ع���ب���د  ال���ف���ن���ان  اخ����ت����ار 
يحب  جميل  اهلل  “ان   ، ���ش��ع��ودي  م�����ش��ري 
ل��ل��وح��ة من  ل��ت��ك��ون م��ن��رباً ح��ي��اً  اجلمال” 
�شعار  مع  تتالئم  اللوحة  واعترب  لوحاته، 
احلالية،  دورت��ه  يف  للخط  ال�شارقة  ملتقى 
وت�شم لوحاته جماليات على اأ�ش�ض الربط 
ولكونه من  والتطوير،  والتوافق  والتوازن 
خ��ري ب��ق��اع الأر�����ض م��ن م��ك��ة امل��ك��رم��ة فقد 
عامل  وعلى  املمتع  الإ���ش��الم��ي  بفنه  جتلى 
اجلمال املطلق، واهتم الفنان عبد الرحمن 
فدر�ض  بالدرا�شة  موهبته  ب�شقل  ال�شاهد 
ف��ن اخل���ط ال��ع��رب��ي يف احل����رم امل��ك��ي، وهو 
كما  احل��رم،  رح��اب  للخط يف  حاليا معلماً 
نظم العديد من الربامج وقدم املحا�شرات 
العزيز  عبد  امللك  بجامعة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
ملبادرة عام  بجدة، وتقلد من�شب م�شت�شاراً 
وزارة  ا�شراف  حتت  العربي2021  اخل��ط 
الثقافة ال�شعودية، وح�شل على العديد من 

اجلوائز داخل وخارج اململكة.
تقول الفنانة زينب �شعب من اأمريكا، اأنها 
�شعيد بامل�شاركة يف امللتقى، واأن الفن غايتها 
يف احلفاظ على الرتاث العربي والإ�شالمي 
يف املهجر، واأنها دوؤوبة على تنفيذ هذا الفن 
العربية  اجل��ال��ي��ات  على  وعر�شه  اجلميل 
وتعترب  وال�����ولي�����ات،  ج��م��ي��ع  يف  امل��ن��ت�����ش��رة 
واجناز  رائ��ع��ة  خ��ط��وة  امللتقى  يف  وج��وده��ا 
كبري ون�شر لفكرتها.ويقول الفنان حممد 
ان����ه ي�شارك  اف��ري��ق��ي��ا  ه���وب���ي م���ن ج���ن���وب 
واأن��ه �شعيد جداً  امللتقى،  لأول مرة يف هذا 
ب���ت���واج���ده ب����ني ه�����ذا ال����ع����دد ال���ك���ب���ري من 
العربي،  باخلط  واملهتمني  الكبار  الفنانني 
اإل  بالعربية  يتحدث  اأو  يكتب  انه مل  ومع 
ان���ه ع�شق احل����روف وال��ع��رب��ي��ة م��ن حفظه 
تقريبا  ت�شتغرق  واللوحة  الكرمي،  للقراآن 
الفنانة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا.وت��ق��ول  يف  اأ���ش��اب��ي��ع   3
اأن����ه����ا �شعيد  ال�������ش���ع���ودي���ة  ه���ب���ة ع���اب���د م����ن 
ب��ه��ذه امل�����ش��ارك��ة خ��ا���ش��ة واأن���ه���ا ت��ه��دف اإىل 
باللغة  والتعريف  العربية  احل���روف  دم��ج 
عو�شاً  ح��ال��ي��ا  ت�شتخدم  ال��ت��ى  الالتينينة 
ع���ن ح�����روف ع���رب���ي���ة، م���ن ح����رف القاف، 

الب�شرية  ب���اخل���دع  ف��ن��ي  يف  اه��ت��م��ي��ت  ك��م��ا 
بجماليات  ال���ش��ا���ش��ي  اله��ت��م��ام  ���ش��وء  يف 
والنعكا�ض  اللون  واختيار  وبهائه  احل��رف 
املتلقي  م��ا يعطي  ال��ن��م��اذج  ب��ني  وال��ت��ب��اي��ن 
�شورة مغايرة جتعله يف تاأمل دائم و�شغف 
الفنان  دور  ه��و  ه��ذا  اأن  وات�شور  للمعرفة 
وال��ف��ن ع��م��وم��اً.اأك��دت ال��ف��ن��ان��ة ه��ي��ا عبيد 
الكتبي الأم��ارات اأن فن اخلط من الفنون 
املكت�شبة التى يتم تعليمها، فقط حتتاج اإىل 
بع�ض من اجللد وال�شرب وال�شرار وحب 
الفن وممار�شته، فا�شقلت تعليم اخلط من 
اإىل  ثم اجتهت  تعليم اخلط  خالل مراكز 
و�شاركت  اجلميل،  الفن  هذا  لتعليم  تركيا 
يف معار�ض الدولة وخارجها، ولنها اختارت 
مواد حتتاج اإىل جتهيز مثل العمل بالذهب 
واخلامات الخرى، يتم تنفيذ اللوحة من 
واأن  خا�شة  ك��ام��ل،  ع��ام  اإىل  �شهور   8 ب��ني 
ويحتاج  يدوياً  ت�شنيعه  يتم  ال��ورق  خامات 
�شعادتها  ع��ن  هيا  الفنانة  واع��رب��ت  ل��وق��ت، 
بهذا امللتقى واتاحت الفر�شة لكل الفنانني 
من كافة بلدان العامل للم�شاركة وهذا يعد 

تبادل لالأفكار واخلربات.

لوحات تنطق بالكلمات حتت �سقف ملتقى ال�سارقة للخط 

الفنانون: فن اخلط موهبة ت�ضقل بالدرا�ضة واملمار�ضة 
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حروب )ال�سو�سيال ميديا( من خالل )الفانز( لي�ست م�ستَحّبة

ديانا كرزون: اأحب التنويع 
والتجديد دائمًا من خالل 

تقدمي اأمناط غنائية جديدة
الذي  الكبري،  الفني  للن�شاط  ا�شتكماًل  )تفاحة(  اأغنية  وتاأتي 
اأغنية  بطرح  قامت  اأن  لها  �شبق  اإذ  ال��ف��رتة،  ه��ذه  دي��ان��ا  تعي�شه 
باللهجة امل�شرية قبل فرتة ق�شرية حملت ا�شم )جنم م�شر(، من 
كلمات واأحلان حممد م�شطفى ملك، واأحلان توما، وظهرت بها ديانا 
ب�شكل خمتلف كلياً عن كل اأغانيها ال�شابقة، اإذ تعمدت ت�شوير نف�شها على 

هيئة �شخ�شية كرتونية.
كرازون حتدثت عن اأعمالها ون�شاطها الفني وعن اخلالفات التي حت�شل بني 

الفنانني، وبينها اخلالف احلاد بني اإلي�شا وزياد برجي.

تكون  اأن  اخ��رتِت  ومل��اذا  م�شر(،  )جنم  اأغنيتك  تفا�شيل  عن  تتحدثني  كيف   •
باللهجة امل�شرية؟

- الأغنية من كلمات واأحلان حممد م�شطفى ملك وتوزيع توما ومت ت�شجيلها 
يف م�شر، وهي موجودة حالياً وب�شكل ح�شري على قناتي على )يوتيوب(.

اأغنية جديدة )�شنغل( بني فرتة واأخ��رى واأختارها بلهجات  اأط��رح  اأن  اأحب 
اأغنية  الأردنية. وبعدما طرحُت  اأو  امل�شرية  اأو  اللبنانية  خمتلفة كاللهجة 
باللهجة  اأخ��رى  اأغنية جديدة  )جنم م�شر( ومنذ فرتة ق�شرية طرحت 

الأردنية وا�شمها )تفاحة(،
 وه���ي م��ن ك��ل��م��ات حم��م��د ���ش��اري واأحل����ان حم��م��د ب�����ش��ار وت��وزي��ع خالد 
م�شطفى، وقد انتهيت من ت�شجيلها يف ال�شتديو و�شاأطرحها الأ�شبوع 

املقبل على قناتي اخلا�شة على )يوتيوب(.
خالل  من  حمودة  عبدالبا�شط  للفنان  بالغناء  ومت��ي��زِت  تاألقِت   •
اأغ��ن��ي��ة )اأن����ا م�����ض ع��ارف��ن��ي( يف اأح����د ال���ربام���ج ال��ف��ن��ي��ة امل�����ش��ري��ة ومت 
اأكر  اأج��دِت غناءها  اأن��ك  راأى  البع�ض  اإن  وا�شع، حتى  ب�شكل  تداولها 
من مطربها الأ�شا�شي. كيف تعّلقني على هذا الراأي وهل جناحك يف 
اجلديدة  اأغنيتك  تكون  اأن  يف  رئي�شياً  عاماًل  ك��ان  الأغنية  ه��ذه  اأداء 

باللهجة امل�شرية؟
- قّدمُت الأغنية بطريقة عفوية ومن دون تخطيط خالل ا�شت�شافتي 
اأن  اأب���داً  اأت��وق��ع  مل  وب�شراحة،  ال�شاذيل.  منى  الإعالمية  برنامج  يف 

حتقق كل هذا ال�شدى الكبري يف م�شر.
اأحب هذه الأغنية كثرياً لأنها من الأغنيات ال�شعبية التي فيها )غناء( 
كما يقول امل�شريون، وَمن يغنيها يجب اأن يجيد ال�شنعة جيداً، اأي اأن 

يكون فناناً مقتدراً و�شاحب �شوت جميل ويوؤدي ب�شكل جيد.
جناحي يف هذه الأغنية يف م�شر كما يف كل العامل العربي، جعل النا�ض 
اأن  اأرغ��ب يف  اإنني  اأغنيها لهم يف كل حفالتي، حتى  اأن  يطلبون مني 

اأقدم اأغنية خا�شة بي �شبيهة بها خالل الفرتة املقبلة.
النجوم. كبار  اأعمال  فيها  مبا  النجاح  يحقق  اجلديدة  الأغاين  من  حمدود  • عدد 

اأغنيتك  حظ  يكون  اأن  تتوّقعني  وكيف  ل��ك،  جديدة  اأغنية  اختيار  عند  تراهنني  م��اذا  على 
اجلديدة؟

التوقع  ميكن  ول  جديدة،  اأغنية  اأي  طرح  عند  الإيجابي  باجلانب  يفكرون  الفنانني  كل   -
م�شبقاً مبا ميكن اأن حتققه. اأحياناً ميكن اأن ت�شرب الأغنية مع اأن الفنان ل يتفاعل معها 

كثرياً.
والعك�ض �شحيح اأي�شاً، اأي ان الفنان ميكن اأن يحب الأغنية كثرياً ولكنها ل حتقق ال�شدى 

الذي يتوقعه منها.
امل�شاألة ترتبط باحلظ، ول ميكن لأحد اأن يعرف كيف ميكن اأن يتلقف الأغنية اأو اأن ي�شمعها 

اجلمهور بعد طْرحها.
�شابقاً،  اأقّدمها  اأمن��اط غنائية جديدة مل  دائماً من خالل تقدمي  والتجديد  التنويع  اأحب 

حتى اإنني قّدمت كل الألوان الغنائية.
اأن يتحقق هذا  اأغنياتي اجلديدة، فتتمّيز كل منها بلم�شة خا�شة، واأمتنى  اأما بالن�شبة اإىل 

الأمر مع اأغنية )جنم م�شر(.
اأغنيتها  ب�شبب  برجي  وزي��اد  اإلي�شا  بني  وقعت  التي  احل��ادة  اخلالفات  من  موقفك  ما   •
فيها  ويتدخل  )ال�شو�شيال ميديا(  التي حت�شل على  الفنانني  راأي��ك بحروب  وما  الأخ��رية، 

)الفانز(؟
اأتدخل يف اخلالفات التي حت�شل بني الفنانني، ول ميكن  اأن  اأنني ل ميكن  - من املعروف 
اآَخ��ر يل على )ال�شو�شيال ميديا(، لأننا ل  اأي ح�شاب  اأو  اأعّلق عليها �شواء على )تويرت(  اأن 
نعرف �شيئاً عن الفنانني عندما تربطهم عالقة جيدة، وعندما يختلفون ل نعرف الأ�شباب 

الرئي�شية التي تقف وراء خالفاتهم.
ل اأحد يعرف، رمبا تت�شالح اإلي�شا وزياد برجي بعد مدة، واأمتنى اأن تنتهي قريباً اخلالفات 
الو�شطني  يف  ال��ع��داوة  تنت�شر  اأن  ��ب��اً  حم��بَّ ولي�ض  ك��ب��ريان  ف��ن��ان��ان  لأن��ه��م��ا  بينهما،  امل��وج��ودة 

الإعالمي والفني.
ل اأحد يعرف ما الذي ح�شل وجعل الأمور تنقلب بينهما واأدىل كل واحد منهما بدلوه عرب 

)ال�شو�شيال ميديا( بعد عالقة كانت قائمة على الألفة واملحبة واملودة.
يظلوا  اأن  الأف�شل  وم��ن  م�شتَحّبة  لي�شت  )الفانز(  خ��الل  من  ميديا(  )ال�شو�شيال  ح��روب 
اأن يت�شاحلوا يف يوم  لني، لأنه ميكن  املف�شّ التي حت�شل بني جنومهم  امل�شاكل  بعيدين عن 
تلك  اأو  الفنان  ه��ذا  عن  كتبوه  ال��ذي  ال�شيئ  الكالم  على  يندموا  اأن  ميكن  وعندها  وليلة، 

الفنانة.
املقبلة؟ للفرتة  م�شاريعك  • ما 

- بعد �شيف عامر باحلفالت واملهرجانات من بينها مهرجان الفحي�ض و�شيف عمان وحفل 
قرب�ض وعدد من احلفالت اخلا�شة والأعرا�ض، �شاآخذ ق�شطاً من الراحة.

قيا�شي  وارتفاع  كبري  اإقبال  وو�شط  الفنية،  احلفالت  اأع��داد  فيه  ارتفعت  توقيت  يف 
لأ�شعار التذاكر، ا�شتد كذلك �شباق الطرب ال�شيفي بولدة الأغاين اجلديدة.

اأغاين  اإح��دى  )ك��رب��اج(  عنوانها  اأغنية  �شعيد  �شمرية  املغربية  الفنانة  طرحت  اإذ 
توزيع  وم��ن  ال�شافعي،  عزيز  واأحل���ان  كلمات  م��ن  وه��ي  اآيل(،  )اإن�����ش��ان  األبومها 
مو�شيقي لطارق مدكور، وكانت �شعيد قد �شبقتها بطرح )برومو( للفيديو كليب 

اخلا�ض بالأغنية عرب ح�شابها يف )اإن�شتغرام(.
بينما دخلت الفنانة ال�شورية اأ�شالة ن�شري على خط ال�شباق، بطرحها لأغنية 
نادر  كلماتها  �شاغ  حيث  اجلديد،  األبومها  عنوان  حتمل  التي  فيك(،  )�شايفه 
عبداهلل، وحلنها رامي �شربي.كما اأ�شدر الفنان امل�شري ال�شاب م�شطفى جاد 
فيديو كليب لأغنيته )يا حبيبي تعاىل( التي حلنها بنف�شه، وقام بن�شج كلماتها 

ال�شاعر اأحمد �شرور، بينما تكّفل املخرج اللبناين ح�شني �شعالن باإخراجها.

الأعمال  من  باقة  يف  م�شاركتها  عن  يا�شني  �شهد  الفنانة  ك�شفت 
التلفزيونية، اأولها م�شل�شل درامي بعنوان )دم بارد(، وقالت اإنها 

اأ���ش��راء كاكويل  تاأليف  اأي��ام، وه��و من  �شرعت يف ت�شويره قبل 
واإخراج خالد بو�شخر.

)�شمري  م�شل�شل  يف  تواجدها  عن  كذلك  اأف�شحت  يا�شني، 
بينما  الرو�شان،  عبداملح�شن  الكاتب  تاأليف  من  م�شترت( 

العمل  اأن  مبينة  اإخ��راج��ه،  مهمة  املو�شوي  حممد  يتوىل 
 12 م��ن  ي��ت��ك��ّون  اإذ  املو�شمية،  ال��درام��ا  فئة  اإىل  ينحاز 

حلقة.
من  جملة  على  ال�����ش��وء  ي�شلط  اأن���ه  اإىل  واأمل��ح��ت 

الإن�شاين،  البعد  ذات  الجتماعية  الق�شايا 
التي  ت��ل��ك  اأو  ال�����ش��م��ائ��ر احل���ّي���ة،  وي��ر���ش��د 

اختباأت خلف جدران الزمن.
عمل  ل��دي  )اأي�����ش��اً  قائلة:  وتابعت 
اآخر بعنوان )نون الن�شوة( ومقرر 
�شهر  يف  ت�������ش���وي���ره  ي��ن��ط��ل��ق  اأن 
مل  الآن  اإىل  لكن  املقبل،  �شبتمرب 

حول  اإيّل،  بالن�شبة  ال�شورة  تت�شح 
َترى  اأن  م��ت��م��ن��ي��ة  امل�����ش��ل�����ش��ل(.  ه����ذا 

الدرامي  املو�شم  �شواء يف  النور  اأعمالها 
يا�شني  خ��ارج��ه.وك��ان��ت  اأو  رم�شان  ل�شهر 

قد �شاركت اأخرياً يف اإحدى حلقات امل�شل�شل 
التلفزيوين )ن�شاء قلَن ل(.

�ضمرية �ضعيد تطرح 
)كرباج(... واأ�ضالة 

)�ضايفه فيك(

�ضهد يا�ضني ت�ضارك يف 
جمموعة من الأعمال 

التلفزيونية

اجلديدة،  اأغنيتها  كرزون  ديانا  االردنية  الفنانة  طرحت 
على  الر�سمية  قناتها  عرب  )تفاحة(  ا�سم  حتمل  والتي 

قناتها اخلا�سة مبوقع )يوتيوب(.
االأغنية من كلمات عمر �ساري، احلان حممد ب�سار، توزيع 
مو�سيقي خالد م�سطفى، وكانت قد ك�سفت ديانا عن اإ�سافة 
لالأغنية  �سوقت  عندما  وذل��ك  لعواد،  �سرقية  اإيقاعات 
مواقع  على  ح�سابها  عرب  الر�سمي  البو�سرت  ن�سر  خالل  من 

التوا�سل االجتماعي.
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هل ميكن تناول احلليب 
مع الب�ضكويت ليال ؟

ب���اأن تناول  ال��رو���ش��ي��ة،  التغذية  ب��ي��الوؤو���ش��وف��ا، خ��ب��رية  اآن���ا  ال��دك��ت��ورة  تفيد 
ي�شر  الع�شاء  هذا  مثل  ولكن  امل��زاج.  يح�شن  ليال،  الب�شكويت  مع  احلليب 

ب�شحة بع�ض النا�ض.
الدافئ مع  اأن احلليب  اإىل  "�شبوتنيك،  وت�شري اخلبرية يف حديث لراديو 
الب�شكويت هو يف الواقع مزيج كال�شيكي يقدم غالبا قبل النوم لالأطفال 
اأع��وام. كما اأن العديد من البالغني يحبون   4-3 الذين ترتاوح اأعمارهم 

هذا املزيج، لأنه يح�شن املزاج وي�شاعد على النوم ب�شرعة.
ووفقا لها، حلم�ض الرتبتوفان الأميني املوجود يف احلليب تاأثري مهدئ. 
وهذا احلم�ض عند غلي احلليب يتجمع يف الرغوة، ويجب اأخذ هذا الأمر 

بالعتبار.
وتقول، "احلليب م�شدر للرتبتوفان فقط اإذا مل تزل الرغوة من احلليب 
غلي  عند  لذلك  معها.  الأميني  احلم�ض  ي��زول  اإزالتها  عند  لأن��ه  املغلي، 
احلليب يجب اأن يخفق. وحم�ض الرتبتوفان هو مقدمة لهرمون ال�شعادة 

ال�شريوتونني الذي يعترب يف الليل مهدئا".
وت���و����ش���ح اخل���ب���رية مل�����اذا ي��ح��ب ال���ك���ث���ريون ����ش���رب احل��ل��ي��ب يف ال��ل��ي��ل مع 

الب�شكويت.
فاإن  لذلك  احللويات.  مثل  الكتئاب  م�شادات  من  "الب�شكويت،  وت��ق��ول، 
اإىل  تاأثري مهدئ وحتى منوم  له  الب�شكويت هو مزيج مثايل  احلليب مع 

حد ما".
وت�شيف، ولكن هذا ل يالئم اجلميع. فهو غري مالئم للم�شابني بالنوع 
الزائد  ال��وزن  ال�شكري، وكذلك ملن يعاين من  الثاين من مر�ض  اأو  الأول 

وال�شمنة.
التحكم  ال�شكري  مر�ض  من  الأول  بالنوع  امل�شابني  على  "يجب  وت��ق��ول، 
يف م�شتوى الأن�شولني، واحلليب املمزوج بالب�شكويت �شيزيد بالتاأكيد من 
امل�شابني  لالأ�شخا�ض  وبالن�شبة  التعديل.  يتطلب  ما  اجللوكوز،  م�شتوى 
الذين يعانون من  الأ�شخا�ض  ال�شكري، وكذلك  الثاين من مر�ض  بالنوع 
ال��وزن وال�شمنة، هذا املزيج �شيزيد من وزنهم عند تناوله يوميا يف  زي��ادة 
الب�شكويت  اأن  بيد  ال�شعرات احلرارية،  لي�ض عايل  الليل. �شحيح احلليب 
غني بال�شعرات احلرارية، التي ل ينفقها ال�شخ�ض يف الليل، لذلك تتحول 

اإىل اأن�شجة دهنية".
وت�شيف، الب�شكويت يبطئ عملية امت�شا�ض الكال�شيوم، بغ�ض النظر عن 

نوع الدقيق امل�شنوع منه.
وتقول، "جميع اأنواع احلبوب حتتوي على مواد تعيق امت�شا�ض الكال�شيوم. 
التغذية  خ��رباء  ين�شح  لذلك  الليل.  يف  الكال�شيوم  من  يتخل�ض  واجل�شم 
ب�شرب كوب من الزبادي اأو احلليب قبل النوم لتعوي�ض نق�ض الكال�شيوم. 
الكال�شيوم،  امت�شا�ض  يختل  احلليب،  اإىل  الب�شكويت  اأ�شفنا  اإذا  ولكن 
اأف�����ش��ل، لأن  ي��ك��ون  ال��د���ش��م يف احل��ل��ي��ب  ارت��ف��ع��ت ن�شبة  وب��امل��ن��ا���ش��ب��ة، كلما 

الكال�شيوم ميت�ض مع الدهون".

اأبابا؟ اأدي�ض  ا�سم  يعني  • ماذا 
- الزهرة اجلديدة

الف�سطاط؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- اخليمة

زيدان؟ مي  لالأديبة  احلقيقي  االإ�سم  • ما 
- ماري اليا�ض

بوذا؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- العامل 

قراقو�ض؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- الن�شر الأ�شود

الذي وحد اهلل تعاىل يف ع�سره؟ • من احلكيم اجلاهلي 
- ق�ض بن �شاعده الأيادي

احلرب؟ يف  واللواء  الرايه  كلمتي  بني  الفرق  هو  • ما 
- الراية للقائد والراية لالأمري.

درجة   54،000 او  م��ئ��وي��ة  درج����ة   30000 اإىل  ي�����ش��ل  ف��اإن��ه  ي�����ش��رب  ح��ني  ال����ربق  اأن  ت��ع��ل��م  ه��ل   •
فهرنهايت.

احل�شرات. من  تعترب  ول  عنكبوتي،  حيوان  هي  العنكبوت  اأن  تعلم  • هل 
دائما. اجلانب  نف�ض  ترى  فاإنك  كامال،  القمر  فيها  ترى  مرة  كل  يف  • اأنه 

فهو  عدة.  لأغرا�ض  ي�شتعمل  بالتايل  وهو  العليا.  و�شفته  لأنفه  احتاد  هو  الفيل  خرطوم  اأن  تعلم  • هل 
بلطف  اخل��رط��وم  ي�شتعمل  اأن  وميكن  باملياه.  ج�شمه  لر�ض  وكذلك  فمه  اإىل  وامل��اء  ال��غ��ذاء  لنقل  ي�شتعمله 

�شديد في�شتطيع اأن يلتقط ج�شماً �شغرياً كحبة البازيالء. وهو اأي�شاً م�شتك�شف قوي للرائحة.
جداً  طري  معدن  وهو  الزرقة.  اإىل  �شارب  رمادي  لون  ذو  جداً  ثقيل  معدن  هو  الر�شا�ض  اأن  تعلم  • هل 
املعدن يف �شكل �شفائح  للتاآكل ي�شتعمل هذا  الر�شا�ض  اإىل مقاومة  لدرجة ميكنك جرحه بالظفر. ونظراً 

للتك�شية ويف �شنع الأنابيب، كما ي�شتخدم يف الوقاية من الأ�شعة ال�شينية واأ�شعة جاما.
اأبداً. ليف�شد  الذي  الوحيد  الطبيعي  الطعام  هو  • الع�شل 

الواحد  10 كيلوغرام لل�شخ�ض  ال�شوكولته مبا يعادل  ال�شوي�شري ي�شتهلك معظم  ال�شعب  اأن  • هل تعلم 
يف �شنوياً.

وزوجته. زوج  بني  جدال  اأي  حلدوث  الأول  ال�شبب  هو  • املال 

ال�شاب الطيب
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البامية
اأح���م���د عو�ض،  ال���دك���ت���ور  ق����ال 
العالجية،  التغذية  اأخ�شائي 
اخل�شراوات  اأح���د  البامية  اإن 
م�شدر  لأن��ه��ا  ن��ظ��را  ال�شحية، 
جيد لالألياف الغذائية املفيدة 
لل�شحة بوجه عام، كما حتتوي 
على جمموعة من الفيتامينات 
الكال�شيوم  ك���ذل���ك   ،A، B

وحام�ض الفوليك.
ال�شحية،  البامية  فوائد  وعن 

ي�شتكمل د. عو�ض قائال، هناك فوائد �شحية عديدة للبامية واأهمها، اأنها 
مفيدة ملري�ض ال�شكر، نظرا لأنها ت�شاهم يف التحكم يف ن�شبة ال�شكر باجل�شم، 
ومفيدة للحامل، نظرا لحتوائها على قدر جيد من حم�ض الفوليك املفيد 
لنمو اجلنني، وت�شاهم يف حت�شني عملية اله�شم، نظرا لحتوائها على قدر 

جيد من الألياف الغذائية، وكذلك ل�شهولة م�شغها.
كما ت�شاهم البامية، يف تخفي�ض ن�شبة الكول�شرتول باجل�شم، نظرا لأنها 
اأي�شا  مفيدة  وه��ي  وال��ده��ون،  احل��راري��ة  ال�شعرات  قليلة  اخل�شراوات  من 
ال�شن، نظرا  لالأ�شخا�ض الذين يعانون من الإم�شاك املزمن، خا�شة كبار 

لحتوائها على قدر جيد من الألياف الغذائية.

اأ�شتيقظ ال�شاب من نومه ن�شطا فاأخذ حماما باردا لينع�شه ثم اإرتدى مالب�شه وحمل حقيبته وقبل يد اأمه وهو 
ي�شمع دعواتها اجلميلة وخرج ب�شرعة ذاهبا اإىل حمطة القطارات فاليوم هو موعد مناق�شته يف درا�شته تقدم 
بها اإىل احدى ال�شركات الكبرية اأمال يف نيل درجة وظيفة عالية �شاغرة وليريد اأن يتاأخر عن موعده فيرتك 
اإنطباعا �شيئا.. كان م�شطربا بع�ض ال�شيء لكنه متما�شك ويف غمرة انهماكه يف النتقال داخل حمطة القطارات 
وجد �شيدة عجوز �شقطت حقيبتها فانفتحت ومل يتقدم اأحد مل�شاعدتها ورغم �شيق الوقت اقرتب منها ب�شرعة 

و�شاعدها يف مللمة ا�شيائها ثم اغالق احلقيبة وحملها لأقرب كر�شي وتركها وذهب لقطع تذكرته.
اقرتب القطار من املحطة وا�شتعد اجلميع للنزول حني لحظ مرة اخرى ال�شيدة العجوز التي تظهر عليها 
فاأ�شرع مب�شاعدتها رغم  القطار  للنزول من  وال��راء وهي حت��اول حمل حقيبتها  الوقار والح��رتام  عالمات 
واأ�شرع  ال�شغرية  العربة  على  حقيبتها  و�شع  اأن  بعد  ب�شدة  ف�شكرته  املناق�شة  موعد  على  التاأخري  من  خوفه 
اإىل خارج املحطة و�شط انهمار املطر.. وقف كثريا للبحث عن �شيارة اأجرة حني ملح ال�شيدة العجوز تخرج من 
املحطة وحقيبتها الكبرية يف يدها للبحث عن �شيارة اأجرة فالتقت نظراتهما وكانت نظرة جميلة كاأنها ت�شكره 
اليوم مري�ض  فيها على كل �شئ فتقدم منها وحمل عنها احلقيبة فقالت له: يل حفيد يف مثل عمرك لكنه 
اأ�شكرك كثريا على طيبتك.. �شكرها بحياء حني جاءت �شيارة الأجرة فاأ�شرع وفتح بابها وتناول بعد ذلك حقيبة 
ال�شيدة ودعاها للركوب على اأن ينتظر هو غريها.. ورغم �شيق الوقت مل يعرف ملاذا فعل ذلك رمبا لأنها ت�شبه 
جدته الراحلة.. رمبا ذهبت �شيارة الجرة واأكرمه اهلل ب�شيارة جاءت مبا�شرة خلفها مبا�شرة فجل�ض يدعو اهلل 

اأن ليتاأخر رغم معرفته باأنه باق من الوقت دقائق.
و�شل ال�شاب اإىل موعد املناق�شة متاأخرا ع�شر دقائق ودخل اإىل احلجرة ليقدم اعتذاره لكنه فوجئ باأن موعد 
وتناول كوبا  وارت��اح  اأعماقه  اللجنة ف�شكرها يف  رئي�شة  �شاعة نظرا لعدم وجود  ملدة ن�شف  تاأجل  املناق�شة قد 
من ال�شاي وعندما اأعلن املوظف امل�شوؤول بدء املناق�شة دخل ليلقي حتيته واإذ به يرى ال�شيدة العجوز جتل�ض 
مت�شدرة اجلل�شة فنظر اليها منده�شا وقد ظهرت ابت�شامة جميلة حنونة على �شفتيها وكاأنها تطمئنه وت�شجعه 
ثم اأعلنت بدء املناق�شة التي مل تاأخذ وقتا طويال لتنتهي ل�شالح ال�شاب الطيب ويحوز على الوظيفة �شفق 
اجلميع له فاقرتب من رئي�شة اللجنة التي ربتت على �شعره وهي تقول اإنك طيب مثل حفيدي هل ت�شافر يف 

القطار كثريا فقال.. اإنها املرة الأوىل، لكنها لي�شت الأخرية.

التغذية  خبري  غين�شبورغ،  ميخائيل  الدكتور  اأعلن 
الرو�شي، اأن اإ�شافة الربقوق للنظام الغذائي املتوازن 
ه�شا�شة  تطور  ملنع  و  اله�شم  عملية  لتح�شني  مفيد 

العظام والكتئاب.
وي�شري اخلبري يف برنامج تلفزيوين، اإىل اأن الربقوق 

هو منتج للمعمرين.
ويقول، "قد يعود هذا اإىل اأن الألياف الغذائية تعمل 
ي�شاعد  ما  الأمعاء،  ميكروبيوم  تركيب  على حت�شني 
اأن  اأو  ال��ك��ال�����ش��ي��وم.  امت�شا�ض  عملية  حت�شني  ع��ل��ى 
ميكروبيوم الأمعاء ينتج فيتامني К )مثل فيتامني 

العظام". ه�شا�شة  من  للوقاية  ال�شروري   )D
الربقوق  م��ن  غ���رام   100 بتناول  الأط��ب��اء  وين�شح 
ب�شورة منتظمة عدة مرات يف الأ�شبوع. لأن الربقوق 
�شرورية  معدنية  وعنا�شر  فيتامينات  على  يحتوي 
جل�شم الإن�شان- البوتا�شيوم واملغني�شيوم وفيتامينات 
ل���ل���دم���اغ. وي�����ش��اع��د حم�ض  امل���ف���ي���دة   B جم��م��وع��ة 
على  الربقوق،  ثمار  يف  املوجود  الأميني  تريبتوفان 
حت�شني احلالة املزاجية. ووفقا له، احتواء الربقوق 
على ن�شبة عالية من مادة البوليفينول، ي�شاعد على 

الوقاية من ا�شطرابات الذاكرة املرتبطة بالعمر.

ملاذا ي�ضاعد الربقوق على تقوية 
العظام والتعامل مع الكتئاب؟

املغنية ريتا اأورا توؤدي قبل مباراة يف كاأ�ض العامل للرجبي لل�سيدات - املجموعة اأ - اأ�سرتاليا �سد نيوزيلندا- رويرتز


