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درا�صة: العبث بالأنف يزيد خطر الإ�صابة بالزهامير
البكترييا  اأن  الأ���س��رال��ي��ة،  "غريفيث"  جامعة  م��ن  ب��اح��ث��ون  اأث��ب��ت 
من  الدماغ  اإىل  الدخول  ميكنها  الذاكرة  وفقدان  للزهامير  امل�سببة 

خالل الع�سب ال�سمي يف الأنف.
العبث  اأن  الفئران،  على  الباحثون  اأجراها  متنوعة  جتارب  واأظهرت 
بالأنف، واإزالة ال�سعر املوجود على بطانته، يزيدان من عوامل انتقال 
جملة  يف  املن�سورة  ال��درا���س��ة  واأ���س��ارت  للزهامير.  امل�سببة  البكترييا 
ت�ستخدم  البكترييا  اأن  اإىل  ريبورت�س" العلمية،  �ساينتفيك  "نيت�سر 
اإىل الدماغ كطريق لجتياح اجلهاز  الع�سب املمتد من جوف الأنف 
ا  معر�سً الأن��ف  يف  ال�سمي  الع�سب  لكون  ونتيجة  امل��رك��زي.  الع�سبي 
للهواء، فاإنه ميثل طريًقا ق�سرًيا و�سهاًل اإىل الدماغ، ويتجاوز احلاجز 
الدموي الدماغي الذي يحمي الدماغ، ما ي�سمح للبكترييا بالو�سول 
اإليه. وت�ستجيب خاليا الدماغ للبكترييا باإفراز بروتني بيتا اأميلويد، 

الذي يعد عالمة على الإ�سابة مبر�س الزهامير.
اإن  الدرا�سة،  امل�سارك يف  ج��ون،  �سانت  الدكتور جيم�س  الأ�ستاذ  وق��ال 
"ح�سول الظاهرة املدرو�سة لدى الفئران، دليل خميف على اإمكانية 

ا"؛ وفق موقع "ميديكال بر�س". ح�سولها عند الب�سر اأي�سً

عادات �صيئة جتعل �صعرك رقيقًا
مع عودة مو�سة ال�سعر الكثيف، ت�سعى الكثري من الن�ساء للح�سول 
على �سعر كثيف ملواكبة هذه املو�سة اإ�سافة اإىل حت�سني �سحة ال�سعر 

لديهن عرب منع ت�ساقطه.
فيما يلي جمموعة من العادات اخلطاأ التي ت�ساعد على ت�ساقط ال�سعر 

وكيفية جتنبها، بح�سب ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية: 
ت�سفيفات �سعر معينة: تت�سبب بع�س ت�سفيفات ال�سعر مثل ت�سفيفة 
مما  ال�سعر  ب�سيالت  على  بال�سغط  احل�سان”  “ذيل  و  “الكعكة” 
ال�سعر  ت�ساقط  النوع من  ب�سكل متكرر. هذا  ت�ساقطه  اإىل  ي��وؤدي  قد 
يختلف عن الأنواع الأخرى لأنه ل ينتج عن عوامل وراثية، بل ينتج 
عن الإجهاد الذي تتعر�س له ب�سيالت ال�سعر ب�سبب �سد ال�سعر اإىل 
ب�سد  تت�سبب  التي  ال�سعر  ت�سريحات  بتجنب  ين�سح اخلرباء  اخللف. 

ال�سعر لفرة طويلة من الزمن.
كرثة ا�ستخدام ال�سامبو اجلاف: يحتوي ال�سامبو اجلاف على مكونات 
متت�س ال�سحوم، مما يجعل ال�سعر يبدو اأنظف، ولكن هناك خماوف 
ب�ساأن حمتوياته، مثل الربوبان والبيوتان. ويقول اخلرباء اإن ا�ستخدام 
اأن يوؤدي اإىل تلف ال�سعر وتك�سره  هذا ال�سامبو ب�سكل منتظم ميكن 
ي��وؤدي اإىل ترقق ال�سعر. لذا يو�سي  اأن  ويف احل��الت ال�سديدة ميكن 
ب�سكل يومي للحفاظ  ال�سامبو اجلاف  ا�ستخدام  ال�سعر بعدم  خرباء 
على �سحة ال�سعر. النوم على النوع اخلاطئ من كي�س الو�سادة: يقول 
اخلرباء اإن النوم على كي�س و�سادة م�سنوع من احلرير ي�ساعد ال�سعر 
على البقاء رطباً ويحافظ على زيوته الطبيعية ومينع تك�سره. وهذا 
مهم ب�سكل خا�س لالأ�سخا�س ذوي ال�سعر املجعد الذي يجف ويتك�سر 

ب�سكل اأ�سهل من ال�سعر الأمل�س.

املاأكولت الغنية بالألياف حتمي من اخلرف
قال طبيب اأمريكي معروف يف كتاب ن�سر حديثا، اإن تناول املاأكولت 
اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ال��دم��اغ؛  التهابات  منع  على  ي�ساعد  ب��الأل��ي��اف  الغنية 

تاأخري مر�س اخلرف املعروف طبيا ب� "الزهامير".
لي�ست  "ال�سيخوخة  كتابه  يف  فريدلند  روب���رت  الربوف�سور  واأ���س��ار 
كافيا  يكون  قد  الغذائي  النظام  يف  ب�سيطا  تغيريا  اأن  اإىل  حتمية"، 
ملنع منو بكترييا الأمعاء اخلطرية التي ربطتها اأبحاث طبية عديدة 

بظهور مر�س "الزهامير".
"ديلي  �سحيفة  منه  ج���زءا  ن�سرت  ال���ذي  كتابه  يف  الطبيب  واأو���س��ح 
اأن اللتهاب املفرط يف الدماغ  اإك�سرب�س" الربيطانية، اليوم الأحد، 
العديدة  الأ�سباب  اأحد  الأمعاء، يعترب  الناجم عن بكترييا معينة يف 
بالألياف  الغني  الغذائي  النظام  اأن  اإىل  م�سريا  "الزهامير"،  ملر�س 

ميكن اأن يحل حمل هذه البكترييا باأخرى م�سادة لاللتهابات.
وقال يف كتابه: "كل �سخ�س لديه بكترييا يف الأمعاء ول اأحد ميكنه 
البكترييا  ع��دد  م�ساألة  لي�ست  اإن��ه��ا  البكترييا..  ه��ذه  ب���دون  العي�س 
البكتريي  املجتمع  وترتبط طبيعة  البكترييا..  نوع  بل هي  املوجودة 

املوجود اإىل حد كبري بالنظام الغذائي".
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نق�س فيتامني ال�صم�س 
يهدد باملوت املبكر 

ك�سفت درا�سة اأجريت على اأكرث من 300 األف بالغ يف اململكة املتحدة عالقة 
�سببية بني نق�س فيتامني )د( اأو ما يعرف بفيتامني ال�سم�س والوفيات.

اإنرنال  اأوف  "اأنايوالز  جملة  يف  ن�سرت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة،  نتائج  واأ���س��ارت 
على  للحفاظ  العامة  ال�سحة  ا�سراتيجيات  اإىل  احلاجة  ميدي�سني" اإىل 
م�ستويات �سحية من فيتامني )د( لدى ال�سكان، حيث ربطت النتائج حالة 

انخفا�س فيتامني ال�سم�س بزيادة معدل الوفيات.
اأدياليد، درا�سة ع�سوائية  اأ�سراليا يف  واأج��رى باحثون من جامعة جنوب 
لتقييم  املتحدة،  اململكة  يف  احليوي  البنك  من  م�ساركا   307601 على 

الأدلة اجلينية للدور ال�سببي حلالة انخفا�س فيتامني )د( يف الوفيات.
الفيتامني  نق�س  اخ��ت��ب��ار  يف  امل�ساركني  قيا�سات  بتقييم  الباحثون  وق���ام 
"-25هيدروك�سي" فيتامني )د(، والبيانات اجلينية الأخرى، حيث قاموا 

بت�سجيل وحتليل بيانات الوفيات اخلا�سة بكل الأ�سباب وال�سبب املحدد.
الوفاة  خطر  اأن  املوؤلفون  وج��د  املتابعة،  ف��رة  من  عاما   14 م��دى  وعلى 
انخف�س ب�سكل ملحوظ مع زيادة تركيزات فيتامني )د(، ولوحظت اأقوى 
اأن  الباحثون  احل��اد. ولحظ  النق�س  نطاق  الأ�سخا�س يف  التاأثريات على 
التقديرات الأخرية لنت�سار النق�س احلاد تراوح بني 5 اإىل 50 باملئة من 

ال�سكان، مع تفاوت املعدلت ح�سب املوقع اجلغرايف وخ�سائ�س ال�سكان.
ووفقا للباحثني، توؤكد الدرا�سة احتمالية حدوث تاأثري ملحوظ على الوفاة 

املبكرة واحلاجة امل�ستمرة لبذل جهود للق�ساء على نق�س فيتامني )د(.

تعديل كيفية التحقق 
من م�صتخدمي »تويرت«

بعد اأيام فقط من توليه اإدارة اأحد اأكرث 
يف  تاأثريا  الجتماعي  التوا�سل  من�سات 
الأول  اأم�س  ما�سك  اإيلون  اأعلن  العامل، 
عملية  ���س��ي��ع��دل  "توير"  اأن  الأح������د 

التحقق من امل�ستخدمني.
املوقع  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  م��ا���س��ك يف  وق�����ال 
عملية  جتديد  "يجري  ا���س��راه:  ال��ذي 
التحقق بالكامل يف الوقت احلايل"، من 
حول  التفا�سيل  م��ن  مزيد  اإع��ط��اء  دون 
م��ا ق��د ي��ت��غ��ري. والأح�����د، ق��ال��ت الن�سرة 
الإخبارية التكنولوجية ل�"توير" نقال 
عن �سخ�سني مطلعني، اإن املن�سة تدر�س 
فر�س ر�سوم على عالمة التحقق الزرقاء، 
�ساحب  ه��وي��ة  م��ن  للتحقق  املخ�س�سة 
اإن���ه �سيتعني  احل�����س��اب. وق���ال ال��ت��ق��ري��ر 
عالمة  يف  ال���س��راك  امل�ستخدمني  على 
دولر   4.99 ب�سعر  ال��زرق��اء  "توير" 
"املوثقة"،  �ساراتهم  فقد  اأو  ال�سهر،  يف 

وذلك يف حالة تطبيق امل�سروع.
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  يتخذ  ومل 
من  ي���زال  ول  ن��ه��ائ��ي��ا،  ق����رارا  "ت�سال" 
املمكن اإلغاء امل�سروع، لكن وفقا للمن�سة 
جزءا  التحقق  ي�سبح  اأن  املحتمل  فمن 

من عالمة "توير" الزرقاء. 

هل ميكن اأن تقلل املكمالت الغذائية اأو 
النظام الغذائي من اأعرا�س التهاب املفا�صل؟ �ص 23

يف ال�سطور التالية، �ستتعرفني على اأ�سرار عدم ال�ستحمام 
لفرة طويلة:

خماطر قلة ال�ستحمام
النادر تراكم  اأو ال�ستحمام  النظافة  اأن ي�سبب �سوء  ميكن 
وهذا  ب�سرتك،  على  والعرق  والأو���س��اخ  امليتة  اجللد  خاليا 

ميكن اأن يت�سبب بالآتي:
-زيادة رائحة اجل�سم

ك��ب��رًيا من  العرقية تغطي ج���زًءا  ال��غ��دد  ان  امل��ع��روف  م��ن 
اأو  ب��دن��ي��اً  ن�سطة  ت��ك��ون��ني  ع��ن��دم��ا  ال��ع��رق  وت��ن��ت��ج  ج�سمك، 
متوترة؛ والعرق عدمي الرائحة بطبيعته لكن عندما يتحد 
مع البكترييا املوجودة على اجللد، يوؤدي اإىل ظهور رائحة 
اجل�سم، خا�سة اإذا مل تكوين متار�سني الريا�سة. ومع ذلك، 
فاإنَّ رائحة اجل�سم اأمر ل مفر منه كلما طالت املدة بدون 

ا�ستحمام، خا�سة يف منطقة الإبطني والفخذين.
-التهاب وجفاف اجللد

و  �ساعة  ك��ل  اجل��ل��د  خ��الي��ا  م��الي��ني  م��ن  يتخل�س اجل�سم 
الطبقة  ب�سكل طبيعي على  وال�سحوم  امليت  يتجمع اجللد 
العليا من اجللد ومن خالل عدم ال�ستحمام، ميكن لهذا 
الراكم اأن يرك ب�سرتك ت�سعر باحلكة واجلفاف وظهور 

البقع احلمراء امللتهبة.
-ظهور الروؤو�س ال�سوداء وحب ال�سباب

النادر تراكم  اأو ال�ستحمام  النظافة  اأن ي�سبب �سوء  ميكن 
مما  ب�سرتِك،  على  وال��ع��رق  والأو���س��اخ  امليتة  اجللد  خاليا 
يوؤدي اإىل ان�سداد امل�سام الوا�سعة وظهور الروؤو�س ال�سوداء 

وحب ال�سباب.
-نوبات من الأمرا�س اجللدية

ع���دم ال���س��ت��ح��م��ام ل��ف��رات ط��وي��ل��ة ق��د ي����وؤدي اإىل ظهور 
اأمرا�س جلدية مثل الإكزميا وال�سدفية والتهاب اجللد. 
الغ�سيل  البكترييا اجليدة عن طريق  تتم م�ساعدة  اإذا مل 
يخلق  ت��راك��م، مم��ا  امليتة  اجل��ل��د  خ��الي��ا  ف���اإنَّ  والتق�سري، 
و�سطاً منا�سباً للنمو الزائد للبكترييا ال�ساّرة و الفطريات 
وال���ع���دوى وع����دم ق����درة اجل�����س��م ع��ل��ى حم��ارب��ة البكترييا 
والفطريات ال�سيئة التي يواجهها؛ الأمر الذى يجعل املرء 

عر�سة لالإ�سابة ببع�س الأمرا�س اجللدية.
-ظهور مناطق من اجللد الداكن وبقع �سميكة من اجللد 

املتق�سر
فقد تبدئني يف مالحظة بقع بنية اللون على اجللد تظهر 

عندما تراكم الزيوت والأو�ساخ والعرق.
-جتريد الب�سرة من الزيوت الأ�سا�سية

التهاب  اإىل  ي���وؤدي  اأن  وال���ذي ميكن  اجل��ف��اف،  ي�سبب  مم��ا 
اجللد اأو الإكزميا.

-ال�سعور باحلكة

حيث ت�سبح الب�سرة مت�سققة وت�سبح حمراء.

فوائد ال�ستحمام باملاء احلار 
العمل  يف  �ساقاً  يوماً  الأح��ي��ان  نواجه يف كثري من 
املنزل  اإىل  ال��ع��ودة  م��ا يجعل  وه��و  اأو يف اجلامعة، 
املثايل  احلل  هو  �ساخن  ماء  د�س  على  واحل�سول 
للح�سول على ليلة هادئة والنوم بعمق؛ ولكن ل 
باملاء احلار على ذلك  ال�ستحمام  تقت�سر فوائد 
فقط؛ اإذ ك�سف العديد من الأبحاث عن الكثري 

من فوائد ال�ستحمام باملاء احلار، ن�ستعر�سها 
معاً يف ال�سطور التالية:

من  املزيد  ويحرق  ال�سكر  ن�سبة  -1يخف�س 
ال�سعرات احلرارية

لوبورو،  جامعة  اأج��رت��ه��ا  حديثة  درا���س��ة  يف 
ت��اأث��ري احل��م��ام ال�ساخن  ال��ع��ل��م��اء يف  ح��ق��ق 
ع��ل��ى ال��ت��ح��ك��م يف ن�����س��ب��ة ال�����س��ك��ر يف ال���دم، 
حيث قاموا بتجنيد 14 رجاًل للم�ساركة 
املاء  ال���درا����س���ة، وك����ل م��ن��ه��م غ��م��ر يف  يف 
احلار ملدة �ساعة واح��دة، ثم قارنوا عدد 
ال�سعرات احلرارية التي متَّ حرقها يف كل 

جل�سة، وكذلك قا�سوا ن�سبة ال�سكر يف الدم 
ملدة 24 �ساعة بعد كل جتربة.

احلرارية  ال�سعرات  من  ع��دد  ح��رق  اإىل  ال�ستحمام  واأدى 
�سعرة   140 امل�سي"حوايل  م���ن  ���س��اع��ة  ن�����س��ف  ي���ع���ادل 
الدم  ل�سكر  الإجمالية  ال�ستجابة  كانت  بينما  حرارية"، 

لكلتا احلالتني مت�سابهة.
الدم �سغط  -2خف�س 

اأظ���ه���رت ال���درا����س���ات اأن غ��م��ر اجل�����س��م ب��امل��اء احل����ار ميكن 
رائ��ع ملن يعانون من  ال��دم، وه��ذا نظام  اأن يخف�س �سغط 
اأمرا�س القلب وحتى اأولئك الذين ل يعانون منها، ولكن 
من  املعاناة  ح��ال  يف  املعالج  الطبيب  ا�ست�سارة  يجب  اأوًل، 
�سيزيد  ال�ساخن  باملاء  ال�ستحمام  لأنَّ  القلب؛  يف  م�سكلة 

اأي�ساً من معدل �سربات قلبك.
الع�سالت اآلم  -3تخفيف 

تخفيف  اإىل  احل����ار  ب���امل���اء  ال���س��ت��ح��م��ام  ي�����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 
املاء احلار  املتيب�سة، لذلك دعي  الع�سالت  التوتر وتهدئة 
اأثناء  يعمل مثل تدليك �سغري لكتفيك ورقبتك وظهرك 

ال�ستحمام.
و�سحية نظيفة  ب�سرة  على  -4احل�سول 

ي�ساعد ال�ستحمام باملاء احلار على تتظيف الب�سرة وزيادة 
ن�سارتها ونعومتها

ال�ستحمام يف املاء احلار، ي�ساهم يف فتح م�سام الب�سرة، واإذا 

وال�سموم  الأت��رب��ة  بع�س  غ�سل  فيمكنها  نقية،  املياه  كانت 
التي تر�سب داخل امل�سام، والنتيجة هي ب�سرة اأكرث ن�سارة 

ونظافة.
الدموية الدورة  تدفق  -5حت�سني 

غم�س اجل�سم يف املاء احلار اإىل الرقبة هو نوع من التمارين 
على  ج�سدياً  �سغطاً  يخلق  امل��اء  لأنَّ  ال��دم��وي��ة؛  ل��الأوع��ي��ة 
اجل�سم، وبالتايل فهو يزيد من قدرة القلب على �سخ الدم، 

فعندما نكون داخل املاء، يعمل القلب ب�سكل اأ�سرع واأقوى.

طريقة ب�صيطة جتنبك 
الكوابي�س املرعبة

اأج����رى ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة جنوة 
الإيطالية حديثا، جتارب تهدف اإىل 
الكوابي�س  روؤي��ة  من  النائم  حماية 
امل���رع���ب���ة. واأك�������دت ال���درا����س���ة على 
املخيفة،  الأح����الم  اإم��ك��ان��ي��ة جت��ن��ب 
اأ�سوات مرتبطة  من خالل ت�سغيل 
النهار،  يف  حدثت  اإيجابية  بتجربة 
بوا�سطة �سماعات ل�سلكية. وك�سفت 
ت�سغيل  ف��وائ��د  ع��ن  �سابقة  درا���س��ات 
اأ�سوات حمددة خالل النوم للتاأثري 
على الدماغ والذكريات؛ مثل تقليل 
والكوابي�س  ال�������س���ادم���ة  الأح�������الم 
املزمنة والذكريات ال�سيئة. واأظهرت 
جتارب اأجراها الباحثون على عينة 
اأنواع  ربط  اإمكانية  امل�ساركني،  من 
النوم؛  عند  املو�سيقى  م��ن  حم��ددة 
واأحداث  باأفكار  البيانو،  عزف  مثل 
اإي���ج���اب���ي���ة وق���ع���ت ل��ل��م�����س��ارك��ني يف 
وعند  النهار.  خ��الل  اليقظة  حالة 
اجلديد،  للعالج  امل�ساركني  تعر�س 
ب�سكل  للكوابي�س  روؤيتهم  تناق�ست 
ملحوظ، وباملقابل حظي امل�ساركون 
ب��ت��ج��رب��ة ن����وم م��ري��ح��ة م���ع زي����ادة 
واأ�سارت  اإيجابية.  لأح��الم  روؤيتهم 
"كرنت  جملة  يف  املن�سورة  الدرا�سة 
العالج  اأن  اإىل  بيولوجي" العلمية، 
اأن  امل�ساركني  م��ن  يتطلب  اجل��دي��د 
ي��غ��ريوا م�����س��ارات اأح��الم��ه��م خالل 
ال����ن����ه����ار، ل���ت���ك���ون ن���ه���اي���ات���ه���ا اأك����رث 
اإيجابية، وعند تكرار ذلك تتح�سن 

الأحالم تلقائيا خالل النوم.

مياه �صاطئ بريطاين 
حتولت للون البني

���س��ه��د ���س��اط��ئ ���س��ان��ت اأغ��ن��ي�����س يف 
ك���ورن���وال ب��اإجن��ل��را ح��ادث��ة تلوث 
ح��ّول��ت امل��ي��اه ف��ريوزي��ة ال��ل��ون اإىل 
ال�سرف  بعدما �سّبت مياه  البني، 

ال�سحي يف املحيط الأطل�سي.
باملناظر  ك��ورن��وال  ا�ستهار  ورغ���م 
وال�ساطئ  ال�����س��اح��رة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ريا�سة  مل��م��ار���س��ة  امل��ن��ا���س��ب  امل��م��ي��ز 
رك��وب الأم��واج، فقد اأظهر مقطع 
امل��ن��ط��ق��ة، بعدما  ت��ل��وث��ا يف  ف��ي��دي��و 
وي�ست  "�ساوث  ���س��رك��ة  ���س��م��ح��ت 
ال�سرف  م��ي��اه  ب��ت�����س��ري��ف  ووتر" 

ال�سحي اخلام يف املحيط.
ويف الفيديو الذي ن�سرته �سحيفة 
تظهر  الربيطانية،  ميل"  "ديلي 
ال�سرف  م��ي��اه  م��ن  �سخمة  ك��ت��ل��ة 
الداكن  البني  اللون  ذات  ال�سحي 
وه���ي تختلط  ال�����س��اح��ل،  م��ي��اه  يف 

ببطء مع البحر الأزرق.
ال�سحيفة  ذك���������رت  وح�������س���ب���م���ا 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ف���اإن���ه اع���ت���ب���ارا من 
اخل��ام�����س��ة م�����س��اء الأح����د، ك��ان��ت 8 
ب��ك��ورن��وال غ��ري �ساحلة  ���س��واط��ئ 
ب�سبب  وال����س���ت���ع���م���ال  ل��ل�����س��ب��اح��ة 

ت�سرب مياه ال�سرف ال�سحي.

ما هي اأ�صرار عدم 
ال�صتحمام لفرتة طويلة؟  

الن�صائح  وتختلف  واال�صتحمام،  ال�صخ�صية  النظافة  اأهمية  يف  الج��دال 
االأمرا�ض  اأطباء  بع�ض  يو�صي  اإذ  اليومية،  اال�صتحمام  مرات  عدد  حول 

اجللدية باال�صتحمام كل يومني فقط، اأو مرتني اإىل ثالث مرات يف االأ�صبوع؛ 
وهذه التو�صية من اأطباء االأمرا�ض اجللدية ال تعني اأنه يجب عليك تقليل روتني 

اال�صتحمام، اإذ تختلف ب�صرة كل �صخ�ض، وميكن اأن تختلف طبيعة جلد كل �صخ�ض من 
مو�صم اإىل اآخر، فعلى �صبيل املثال، قد تكون ب�صرتك اأكرث جفافًا يف ف�صل ال�صتاء، ويف 
هذه احلالة ميكن اأن يوؤدي الكثري من االإ�صتحمام اإىل جفاف �صديد. فيما اال�صتحمام 
كل يوم يف ال�صيف قد ال يوؤثر �صلبًا على ب�صرتِك، ونظرًا اإىل عدم وجود قواعد �صارمة 
اأو �صريعة حول مقدار ما هو اأقل اواأكرث من الالزم، فمن املهم اأن تتعريف على ج�صمك 

وحتددي ما ميكن اأن تتحمله ب�صرتك.

اأن  اأو�سح الطبيب الأملاين لوكا�س كون�ستانتينيدي�س 
مفا�سل اخل�سر تعترب اأكرث مفا�سل اجل�سم تعر�ساً 
للتاآكل، ولذلك فاإنه يجب تقوية الع�سالت وتدريبها 

جيداً للحفاظ على هذه املفا�سل.
التمدد  بع�س متارين  الأمل��اين  العظام  واأو�سح جراح 
وتقوية الع�سالت املهمة ملفا�سل اخل�سر، والتي يجب 

ممار�ستها مرتني اإىل ثالث مرات يف الأ�سبوع.
احلال  بطبيعة  اخل�����س��ر:  ع�����س��الت  اإح���م���اء  مت��ري��ن 
يتذكر الكثري من الأ�سخا�س "لعبة ركوب الدراجات" 
املرء  ي�ستلقي  حيث  الطفولة،  اأي���ام  م��ن  ال��ه��واء  يف 
الفقري  العمود  يكون  بحيث  ظهره،  على 
بالأر�س،  ات�����س��ال  ع��ل��ى  ب��ال��ك��ام��ل 
وب����������ع����������د ذل��������ك 
ي�����ت�����م رف�����ع 
قني  ل�سا ا
وت����ق����ل����ي����د 
ح���������������رك���������������ة 

ال�سغط على الدوا�سات يف الهواء.
مت��ري��ن اإط��ال��ة ال��ع�����س��الت امل��رن��ة: يف ه���ذا التمرين 
ي��ح��اف��ظ امل����رء ع��ل��ى اجل����زء ال��ع��ل��وي م���ن اجل�����س��م يف 
و���س��ع��ي��ة امل�����س��ي، وت��ك��ون ال��رك��ب��ة يف اخل��ل��ف يف و�سع 
نقل مركز  قلياًل، مع  الأم��ام  م�ستقيم ومنحنية من 
احلو�س  ودف���ع  الأم��ام��ي��ة  ال��رج��ل  على  اجل�سم  ثقل 
ال���ذراع على اجلانب  ل��الأم��ام، وبعد ذل��ك يتم متديد 
واإمالة  اأع���ل���ى  اإىل  ال�����س��اق  مت��دي��د  م���ع  اخل��ل��ف  اإىل 
اإىل اجلانب الآخ��ر، ويتم  العلوي من اجل�سم  اجل��زء 
20 ثانية، وبعد ذلك  الحتفاظ بهذه الو�سعية ملدة 

يتم التبديل على اجلانب الآخر.
التمرين  ه��ذا  يف  اخل�����س��ر:  ع�سالت  تقوية  مت��ري��ن 
ويقوم  للتمدد،  ق��اب��ل  لياقة  ح���زام  اإىل  امل���رء  يحتاج 
وي�سع  م��ث��اًل،  الطاولة  ب�ساق  ويربطها  حلقة  بعمل 
قدمه يف احللقة، بحيث يكون احلزام م�سدوداً قلياًل 
حول الكاحل باجتاه اخللف، ويتحرك خطوة لالأمام 

بوا�سطة الرجل احلرة واأن تكون منحنية قلياًل.

متارين ب�صيطة لتقوية 
ع�صالت اخل�صر
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�ش�ؤون حملية

خالل ا�صتعرا�صه بانوراما متكاملة ملهرجان اإ�صراقات

نهيان بن مبارك: »الت�صامح يرثي املعرفة« �صعار هذه الدورة التي حتر�س على التنوع الفكري واملعريف، وم�صاركة ال�صخ�صيات العاملية البارزة
اإ�صراقات فر�صة للجميع لإثراء معارفهم عرب التجارب العاملية لكت�صاب اخلربات واملعرفة املتعلقة بالقيم الإن�صانية 

مب�صاركة فاطمة بنت ح�صر اآل مكتوم و�صامل بن ركا�ض

دبي املمزر  �صاطئ  على  الوردي«  »الأمل  م�صرية  يف  م�صارك   500

طالب موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي يطلعون على مرافق وبرامج ق�صم الرتبية الريا�صية بجامعة الإمارات

•• اأبوظبي- الفجر

نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل  اأك���د 
والتعاي�س  الت�سامح  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  ع�سو 
العاملية  ال�سخ�سيات  م��ن  ال�ستفادة  اأهمية  على 
يف  ينطلق  اإ�سراقات" ال��ذي  مهرجان  يف  امل�ساركة 
الت�سامح   " �سعار  حتت  اجل��اري  نوفمرب  من   8
على  التعرف  اأهمية  على  م�سددا  املعرفة"،  يرثي 
بلورة  اأج��ل  من  والجتماعية،  املعرفية  خرباتهم 
الت�سامح  ثقافة  تنقل  اأن  ميكنها  مبتكرة  اأف��ك��ار 
طالب  ول�سيما  القادمة،  الأجيال  اإىل  والتعاي�س 
املدار�س واجلامعات، موؤكدا اأن وجود ما يزيد على 
90 �سخ�سية  عاملية يف هذا املهرجان �سيح�سرون 
اإىل الإمارات من 22 دولة ميثل حالة من الرثاء 
من�سة  ميثل  املهرجان  اإن  كما  وامل��ع��ريف،  الفكري 
قوية لتبادل اخلربات العاملية يف جمال الت�سامح 
والتعاي�س والأخوة الإن�سانية يف خمتلف املجالت 
واأث�����ر ال��ف��ك��ر وامل��ع��رف��ة والإب�������داع يف ت��ع��زي��ز هذه 

الر�سالة من اأجل عامل اأف�سل للجميع.
جاء ذلك خالل تفقد معاليه لكافة ال�ستعدادات 
معاليه  واط���الع  "اإ�سراقات"  مل��ه��رج��ان  النهائية 
من  ومو�سوعاته،  و�سيوفه  اأن�سطته  كافة  على 
حول  متكاملة  ل��ب��ان��ورام��ا  معاليه  متابعة  خ��الل 
يف  ينطلق  ال��ذي  للمهرجان  الدقيقة  التفا�سيل 
 3 م��دى  على  وي�ستمر  باأبوظبي  الثقايف  املجمع 
وجامعة  نيويورك  جامعة  �ست�ست�سيف  كما  اأي��ام، 
والفعاليات  الأن�����س��ط��ة  م���ن  ج��ان��ب��ا  ال�������س���وري���ون 

اخلا�سة باملهرجان.
باجلهود  مبارك،  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  واأ���س��اد 

اأج���ل اأن ي��خ��رج امل��ه��رج��ان بال�سورة  امل��ب��ذول��ة م��ن 
التي تليق با�سم وزارة الت�سامح والتعاي�س، وحتقق 
ك��اف��ة اأه���داف���ه ال�����س��ام��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره ب��ل��ورًة جلهود 
والتعاي�س  الت�سامح  بثقافة  الو�سول  يف  ال���وزارة 
اإىل ط���الب امل���دار����س واجل��ام��ع��ات ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
اإىل خمتلف  اإ���س��اف��ة  والأك���ادمي���ي���ني،  امل��در���س��ني 
والت�سامح،  املعرفة  بق�سايا  املهتمة  املجتمع  فئات 
واملبادرات  الفعاليات  يف  الكبري  التنوع  اأن  موؤكدا 
حقيقية  ث��راء  حالة  ميثل  امل�ساركة  وال�سخ�سيات 
التجارب  ونوعية  وم�ستوى  الطرح  م�ستوى  على 
ذلك  اأثر  ينعك�س  ان  اهمية  على  موؤكدا  امل�ساركة، 

التنوع على املجتمع والأجيال اجلديدة.
اأن���ه ح��ري�����س ك��ل احل��ر���س على    واأع��ل��ن معاليه 
الذي  املهرجان  اأن�سطة  م��ن  كبري  جانب  ح�سور 
املعرفة" باعتباره  " الت�سامح يرثي  �سعار  يحمل 

الأك��رب منه   ُيخ�س�س اجلانب  �سنويا مهما  حدثا 
واأولياء  واملدر�سني  واجلامعات  امل��دار���س  لطالب 
الأم���ور واأ���س��ات��ذة اجل��ام��ع��ات، ال��ذي��ن مت تخ�س�س 
اأن�����س��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات م��ب��ت��ك��رة ، ت���ربز ل��ه��م اأهمية 
من  باملعرفة،  ذل��ك  وع��الق��ة  والتعاي�س  الت�سامح 
واحللقات  وال��ف��ك��ري��ة،  النقا�سية  احللقات  خ��الل 
والت�سامح  والإب����داع  التعليم،  مب��ج��الت  املتعلقة 
اأدبية  ول��ق��اءات  وور���س عمل  ون���دوات،  وامل�ستقبل، 
واجلامعات،  امل���دار����س  لطلبة  وم��ع��رف��ي��ة  وف��ن��ي��ة، 
اإ�سافة اإىل اإ�سراقات تدريبية يف جمالت متعددة، 
على  بامل�ساركني  تنطلق  تكنولوجية  واإ���س��راق��ات 

اآفاق رحبة لعلوم امل�ستقبل.
  واأ����س���اف م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك اأن 
ال�سخ�سيات  وث�����راء  وامل���ع���ريف،  ال��ف��ك��ري  ال��ت��ن��وع 
الثانية  ال���دورة  �سمات  اأه��م  من  امل�ساركة  العاملية 

للمهرجان.
واأن ر�سالته لطالب املدار�س واجلامعات تتلخ�س 
يف اأن يتعرفوا على التجارب العاملية واأن يكت�سبوا 
لأنها  الإن�سانية  بالقيم  املتعلقة  املعرفة  اخل��ربات 
مثالية  من�سة  املهرجان  اأن  م��وؤك��دا  النجاح،  �سر 
وف��ر���س��ة ل��ن��ا ك���ي  ن��ت�����س��ارك م��ع ال��ع��امل معارفنا، 
والتعاي�س  الت�سامح  القلب منها  ونعزز قيمنا ويف 
الطلبة  اأب���ن���اءن���ا  ون���دع���م  الإن�����س��ان��ي��ة،  والأخ�������وة 
م�ستقبل  اأج���ل  م��ن  الأم����ور  واأول���ي���اء  ومدر�سيهم 
املهرجان  اأن  اإىل  منبها  والعامل،  لإماراتنا  اأف�سل 
هو حلقة يف �سل�سلة طويلة من الأن�سطة واملبادرات 
التي تنظمها وزارة الت�سامح والتعاي�س حتى ت�سل 
م�سريا  ا���س��ت��ث��ن��اءات،  دون  اجلميع  اإىل  لر�سالتنا 
اإ�سافة  ميثل  ب��الأوائ��ل  اخلا�س  الربنامج  ان  اإىل 
بتجارب  يحتفي  لأن���ه  ال��ع��ام  ه���ذا  امل��ه��رج��ان  اإىل 

الأوائل يف الإمارات والعامل، وينقلها على الأجيال 
اجلديدة باعتبارهم املثال والقدوة التي ميكن اأن 
والإبداع  التعليم  ال�سباب بهم يف جمالت  يقتدي 

والتكنولوجيا والفنون واآداب.
وزارة  �سركاء  ك��اف��ة  وج��ه��ود  دور  وث��م��ن معاليه     
الت�سامح يف هذا املهرجان من املوؤ�س�سات الحتادية 
الأث���ر يف  اأب��ل��غ  ل��ه  ك��ان  وال���ذي  واملحلية والعاملية، 
" نعد طالب املدار�س  اإث��راء هذا املهرجان، قائال 
واجلمهور  والأك��ادمي��ي��ني  واملدر�سني  واجلامعات 
وامل��ت��ع��ة والقيم  ال��ف��ك��ر والإب�������داع  م���ن  اأي�����ام  ب3 
متمنيا  ظبي"  باأبو  الثقايف  املجمع  يف  الإن�سانية 
دون  اجلميع  اإىل  اإ�سراقات"   " ر���س��ال��ة  ت�سل  اأن 

ا�ستثناءات.
�سوينكا الفائز بجائزة نوبل مع طالب اجلامعات 

امل�ساركون ب" اإ�سراقات" 

  ومن جانب اآخر اأعلنت وزارة الت�سامح والتعاي�س 
اإن املهرجان يزخر بالقامات العاملية اأمثال الكاتب 
والروائي النيجريي وويل �سوينكا الفائز بجائزة 
نوبل لالآداب، موؤكدة اأن وجوده باملهرجان فر�سة 
ل��ل��ج��م��ي��ع ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى جت���رب���ٍة اإب���داع���ي���ٍة �سهد 
اإن  كما  مهمة،  وقيما  ت��راث��ا  وحت��م��ل  ال��ع��امل،  لها 
رئي�سي  ب�سكل  تركز  باملهرجان  الفكرية  اجلل�سات 
ع��ل��ى ال��ع��الق��ة ال��وث��ي��ق��ة ب���ني امل��ع��رف��ة مبختلف 
ن�سعى  التي  الإن�سانية،  والقيم  وتنوها  فروعها 
املهمة ندوة  الندوات  جميعا لتعزيزها، ومن هذه 
عنوانا  حتمل  التي  اخليون  ر�سيد  العربي  املفكر 

لفتا هو " اأبوظبي ت�سالح العقل والرثوة".
واأ���س��اف��ت ال���وزارة اأن��ه م��ن اأه��م ب��رام��ج املهرجان، 
الربنامج الذي خ�س�س لالأوائل حمليا وعامليا ويف 
خمتلف املجالت، لأنه فر�سة لالأجيال اجلديدة 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى جت���ارب ه����وؤلء امل��ب��دع��ني وحمالة 
القتداء بهم، ول�سك اأن وجود مناذج مثل كي�سيا 
ثورب املدر�سة المريكية الفائزة باجلائزة الأويل 
للتعرف  فر�سة  باملهرجان   ،  2021 ع��ام  عامليا 
وجود  وك��ذل��ك  مت��ي��زه��ا،  وم��واط��ن  جتربتها  على 
الأمريكية رومان �سميث هي متحدثة بطلة العامل 
، ومدربة خطابة معتمدة ، وموؤلفة لها تراث هائل 
ال��ه��م ال��ع��دي��دي��ن ع��رب ال��ق��ارات اخل��م�����س، وترثي 
طاقتها الإبداعية ومعارفها املتنوعة اجلماهري يف 
حممد  ال�سعودي  وي�ساركها  العامل،  اأنحاء  جميع 
امل��ت��ح��دث اجل��م��اه��ريي الفائز  ال��ق��ح��ط��اين وه���و 
والذي   ، للخطابة  العاملية  تو�ستما�سرز  ببطولة 
واإطالق  م��واج��ه��ة خم��اوف��ن��ا  اأه��م��ي��ة  ع��ن  يتحدث 
طاقاتنا وبذل اجلهود حتى يعرف بنا اجلميع.  

دبي  امل��م��زر  ���س��اط��ئ  التطوعي" ع��ل��ى  "عباقرة  ف��ري��ق  ن��ظ��م 
بالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية ل�سرطة دبي وجمعية 
الإمارات لل�سرطان م�سرية " الأمل الوردي" التي تقام لل�سنة 
ب�سرطان  للتوعية  العاملي  ال�سهر  اختتام  مع  تزامناً  الثالثة 
الثدي وذلك بح�سور ورعاية ال�سيخة فاطمة بنت ح�سر بن 
رئي�س  ركا�س  بن  �سامل  الدكتور  وال�سيخ  مكتوم   اآل  دمل��وك 

كوثر  وم�ساركة  لل�سرطان،  الإم���ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س 
واأع�ساء  التطوعي  عباقرة  فريق  رئي�س  ال��رح��ايل  حممد 
خلدمات  دب��ي  وموؤ�س�سة  دب��ي  بلدية  ع��ن  وممثلني  الفريق 
الأوروب����ي  الإم���ارات���ي  وامل�ست�سفى  للثقافة  ودب���ي  الإ���س��ع��اف 
وفريق عطاء حمدان ومدر�سة دبي الوطنية وعد�سة ال�سعادة 
و�سبكة روؤية الإمارات الإعالمية واأع�ساء ومتطوعي جمعية 

ال�سيدات  500 م�سارك من  الإم��ارات لل�سرطان،  وح��وايل 
واأبناء املجتمع.    وثمنت ال�سيخة فاطمة بنت ح�سر بن دملوك 
اآل مكتوم اجلهود التي بذلت خالل �سهر التوعية ب�سرطان 
الثدي لتعزيز الوعي املجتمعي باأهمية احلر�س على الك�سف 
املبكر وزيادة فر�س ال�سفاء.    وثمن ال�سيخ �سامل بن ركا�س 
الدعم الكبري الذي توليه القيادة الر�سيدة خلدمات الرعاية 

ال�سحية ودعم جهود ومبادرات مكافحة ال�سرطان، وتوفري 
و�سمل  ال��الزم��ة  والت�سخ�سية  العالجية  التقنيات  اأح���دث 
م�سابي �سرطان الثدي بكل �سبل العناية والرعاية.   بدورها 
اأ�سارت كوثر حممد الرحايل اإىل اأن امل�سرية الوردية يف ممزر 
دبي حققت اأهدافها واأ�سهمت يف اإتاحة الفر�س للفحو�سات 
للفح�س  ال��ك��وب��ون��ات  ت��وزي��ع  خ��الل  م��ن  لل�سيدات  املجانية 

ال�����س��ي��دات واجل��م��ع��ي��ات، موؤكدة  م��ن  امل�����س��ارك��ني  على جميع 
املفاهيم  عك�ست  التطوعية  وال���روح  املجتمعي  احل�سور  اأن 
اجلميلة للم�سرية الوردية التي �سهدت م�ساركة كبرية ملئات 
الأ�سخا�س من خمتلف الأعمار.   ويف اخلتام مت منح �سهادات 
التي  امل�ساركة  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  للجهات  وتقدير  �سكر 

كان لها الدور والدعم يف اإجناح امل�سرية واأهدافها.

•• العني – الفجر

بجامعة  ال��رب��ي��ة  كلية  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��رب��ي��ة  ق�سم  ن��ظ��م 
ال�سف  لطلبة  تعريفية  زي���ارة  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
�سملت  املدر�سي.  للتعليم  الإم��ارات  موؤ�س�سة  الثاين ع�سر يف 
واملختربات  املن�ساآت  على  بجولة  قاموا  طالبا،   50 الزيارة 
اإىل  وا�ستمعوا  الق�سم  ي�سمها  ال��ت��ي  الريا�سية  وال��ق��اع��ات 

�سرح مف�سل حول الأن�سطة وتعرفوا على املناهج وامل�ساقات 
الدرا�سية املطروحة وجهود الق�سم يف ا�ستقطاب الطلبة.  

عن  الق�سم-  -رئ��ي�����س  نا�سي�س  جورجيو�س  ال��دك��ت��ور  وع��رب 
لتعريفهم  ع�سر  ال��ث��اين  ال�سف  ط��الب  ل�ستقبال  �سعادته 
بتخ�س�س بكالوريو�س الربية يف ال�سحة والربية البدنية، 
واملرافق واملختربات التابعة له، كما اأتيحت الفر�سة للطالب 
وحتدث  التدري�سية،  الهيئة  واأع�����س��اء  الق�سم  طلبة  للقاء 

للخريجني،  امل��ت��اح��ة  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  ع��ن  نا�سي�س  ال��دك��ت��ور 
م�سريا اإىل اأن الق�سم يقوم باإعداد املهنيني الذين �سيقدمون 
ب��رام��ج ال��ت��دري��ب يف امل���دار����س، وم��راك��ز ال�����س��رط��ة، والقوات 
امل�سلحة، واملوؤ�س�سات الريا�سية املتنوعة يف املجتمع.  واأو�سح 
متميزة  فر�س  لديهم  التخ�س�س  ه��ذا  خريجي  ب��اأن  اأي�سا 
للعمل كمدر�سني يف املدار�س اأو كمدربني للياقة البدنية اأو 
كخرباء يف ال�سحة والن�ساط البدين يف النوادي الريا�سية 

والع�سكرية. 
ومن جانبه اأعرب ال�سيد كري�ستوفر كارتر -ممثل اأكادميية 
العلوم الريا�سية يف موؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي- عن 
الربية  بكلية  الريا�سية  الربية  لق�سم  وت��ق��دي��ره  �سكره 
بطالب  الرحيب  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  بجامعة 
اأتيحت  التي  الرائعة  والفر�سة  الريا�سية  العلوم  اأكادميية 
ومرافقه  للق�سم  الأك��ادمي��ي  ال��ربن��ام��ج  على  للتعرف  لهم 

الريا�سية من خالل جولة تعريفية داخل احلرم اجلامعي. 
واأ�ساف ال�سيد كارتر باأن هذه الزيارة  كانت فر�سة متميزة 
لتعريف طالبنا الإماراتيني يف احللقة الثالثة بالإمكانيات 
الأكادميية املتاحة لهم يف جمال الربية الريا�سية و البدنية 
وا�ستمتاعهم مبا  �سعادتهم  الطالب  اأب��دى  وق��د  ال��دول��ة،  يف 
تبادلوه من  ، وما  ريا�سية  �ساهدوه من مرافق وخمتربات 

اأحاديث ودية مع طلبة الق�سم واأع�ساء هيئة التدري�س.
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وجدت مراجعة كبرية اأن مكمالت غذائية معينة اأو مكونات 
اأن توؤدي اإىل حت�صينات كبرية يف  غذائية من غري املرجح 

نتائج التهاب املفا�صل مثل ال�صالبة واالأمل والوظيفة.
وي�صبب التهاب املفا�صل االأمل والعجز ويقلل ب�صكل عام من 
جودة احلياة وي�صعى بع�ض االأ�صخا�ض اإىل جتربة اأنظمة 
اإذا  ما  ملعرفة  خمتلفة  عالجات  اأو  مكمالت  اأو  غذائية 
ال�صعور  اكت�صاب  يف  ت�صاعدهم  اأو  االأعرا�ض  تخفف  كانت 

بال�صيطرة على حالتهم.

وت�سمل عوامل اخلطر لالإ�سابة بالتهاب 
ال�سيطرة  ميكن  ل  ال��ت��ي  تلك  املفا�سل 
واجلن�س  الوراثية  العوامل  مثل  عليها، 
ال�سيطرة  ميكن  اأخ��رى  وعوامل  والعمر، 
املتكررة  والإ�سابات  التدخني  مثل  عليها، 
ووزن اجل�سم واملهنة وبع�س اأنواع العدوى.

وت�سمل اأنواع التهاب املفا�سل ه�سا�سة العظام، 
والتهاب املفا�سل الروماتويدي، والتهاب الفقار 
ال���ال����س���ق، وال���ت���ه���اب امل��ف��ا���س��ل ع��ن��د الأط����ف����ال، 
والنقر�س، والذئبة احلمامية اجلهازية )الذئبة( 

وت�سلب اجللد.

وت�صمل االأعرا�ض ال�صائعة ما يلي:
- امل

- ت�سلب اأو انخفا�س حركة املفا�سل
- تورم واحمرار ودفء يف املفا�سل

حتديًدا  الأق�����ل  الأع����را�����س  ت�����س��م��ل   -
ال�سعور  اأو  ال����وزن  ف��ق��دان  اأو  ال��ت��ع��ب 

بالتوعك

م�����اذا ت���ق���ول االأدل�������ة عن 
املكمالت؟

ن�������س���ر الحت��������اد الأوروب����������ي 
جل�����م�����ع�����ي�����ات اأم��������را���������س 
املجموعة  ال��روم��ات��ي��زم، 
الأوروبية املتخ�س�سة 
يف التهاب املفا�سل 
نقدا  م����وؤخ����را، 
ت���ف�������س���ي���ل���ي���ا 
ل������ل������ن������ظ������ام 
ال�����غ�����ذائ�����ي 
م  �ستخدا وا
امل�����ك�����م�����الت 
التهاب  يف 
املفا�سل، وقام 
بتجميع النتائج 
من 24 مراجعة 
للبحوث  م��ن��ه��ج��ي��ة 
احل��ال��ي��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
اإ�سافية،  درا����س���ة   150
ت��غ��ط��ي اأك������رث م����ن 80 
غذائيا  ومكمال  مكونا 

خمتلفا.

التحالف وجود درا�سات حمدودة على كل  وحدد 
منتج فردي مع كون غالبية الدرا�سات منخف�سة 
املكمالت  ملعظم  بالن�سبة  اأن��ه  يعني  ه��ذا  اجل��ودة، 
ال��غ��ذائ��ي��ة، ل مي��ك��ن��ه��م ت��ق��دمي ت��و���س��ي��ات حول 

ا�ستخدامها اأو عدم ا�ستخدامها.
وكان للعديد من املكمالت الغذائية اأثار اإيجابية 
املفا�سل  وال��ت��ه��اب  ال��ع��ظ��ام  ل��ه�����س��ا���س��ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

الروماتويدي.

فيتامني د و�صوندروتن واجللوكوزامني
دليل  ه��ن��اك  ك��ان  ال��ع��ظ��ام،  ه�سا�سة  اإىل  بالن�سبة 
اإي��ج��اب��ي��ا طفيفا  ت��اأث��ريا  ي��دع��م  متو�سط اجل���ودة 
فيتامني  مكمالت  لأخ���ذ  وال��وظ��ي��ف��ة  الأمل  على 
د و���س��ون��دروت��ن واجل��ل��وك��وزام��ني )ك��ال املركبني 

موجودين يف الغ�سروف(.
اختيار  لالأ�سخا�س  ميكن  اأن���ه  اإىل  ه��ذا  وي�سري 
لب�سعة  ال�سائعة  الغذائية  املكمالت  هذه  جتربة 
اأي  على  �سيح�سلون  كانوا  اإذا  ما  ومعرفة  اأ�سهر 
فائدة، ثم التوقف عن تناولها اإذا مل يكن هناك 

حت�سن يف اأعرا�سهم.

زيت �صمك
كان  ال��روم��ات��وي��دي،  املفا�سل  للتهاب  بالن�سبة 
هناك دليل جودة معتدل على وجود تاأثري اإيجابي 

طفيف على الأمل لزيوت اأوميغا 3 )الأ�سماك(.

مكمالت اأخرى
الأخرى،  املفا�سل  التهاب  فئات  جلميع  بالن�سبة 
اأو املكمالت الغذائية املحددة الأخرى،  واملكونات 
مت ت�����س��ن��ي��ف ال���دل���ي���ل ع��ل��ى اأن�����ه م��ن��خ��ف�����س اإىل 
يف  حت�سينات  اأي  اأن  يعني  وه��ذا  ج��دا،  منخف�س 
ال�سدفة  ب�سبب  تكون  قد  املفا�سل  التهاب  نتائج 
اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  ن�����س��ر  اح��ت��م��ال  م���ع  ال��ت��ح��ي��ز،  اأو 
ح���دوث حت��ي��ز حمتمل عندما  اأو  الأرج�����ح،  ع��ل��ى 
امل�سنعة  ال�سركة  قبل  م��ن  التجربة  رع��اي��ة  تتم 

للمكمالت الغذائية.
و نظرا لرتفاع خماطر الإ�سابة باأمرا�س القلب 
هي  التو�سية  ف���اإن  املفا�سل،  بالتهاب  املرتبطة 
اتباع نظام غذائي ومنط حياة �سحيني من اأجل 

حت�سني ال�سحة العامة :

 تناول نظام غذائي �صحي ومتنوع
املكمالت  تناول  من  ب��دل  الطعام  تناول  ي�ساهم 

الأخ���رى  ال��غ��ذائ��ي��ة  العنا�سر  ع��ل��ى  احل�����س��ول  يف 
التي حتتوي عليها الأطعمة، مبا يف ذلك امل�سادر 
الغذائية  والألياف  والربوتني  للدهون  ال�سحية 
ال�سرورية  واملعادن  الفيتامينات  من  وجمموعة 

للحفاظ على �سحة اجل�سم.
لالأ�سخا�س  ال��ت��و���س��ي��ة  اأن  يف  ال�����س��ب��ب  ه���و  ه���ذا 
امل�سابني بالتهاب املفا�سل هي اتباع نظام غذائي 
والبقوليات  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��روات  لأن  �سحي، 
واحل���ب���وب ال��ك��ام��ل��ة حت��ت��وي ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
للم�ساعدة يف تخفيف  الالزمة  النباتية  املغذيات 
العمليات  ع���ن  ال���ن���اج���م  ال���ت���اأك�������س���دي  الإج����ه����اد 

اللتهابية املرتبطة بالتهاب املفا�سل.
الأطعمة  ال�����س��ح��ي  ال���غ���ذائ���ي  ال��ن��ظ��ام  وي�����س��م��ل 
الدهنية  الأ�سماك  3 مثل  اأوميغا  الغنية بدهون 
)ال�سلمون والتونة وال�سردين( وبذور ال�سيا وزيت 

الكانول وفيتامني د  ب��ذور الكتان واجل��وز وزي��ت 
املدعم  ال�سمن  اأو  واحلليب  والأ�سماك  )البي�س 
ي�سمح  وال��ذي  لل�سم�س،  والتعر�س   ) د  بفيتامني 

للج�سم باإنتاج فيتامني د.

الوزن ال�صحي
ميكن اأن ي�ساعد ال�سعي للح�سول على وزن �سحي 
احلمل  تقليل  ط��ري��ق  ع��ن  املفا�سل  التهاب  على 
والركبتني،  الوركني  مثل  امل�سابة  املفا�سل  على 
وعن طريق زيادة تناول الأطعمة ال�سحية الغنية 

باملغذيات النباتية.

احلذر من املكمالت
يقول اخلرباء اأنه يجب مناق�سة الأثار اجلانبية 

املحتملة لتناول املكمالت الغذائية مع الطبيب.

هل ميكن اأن تقلل املكمالت الغذائية اأو 
النظام الغذائي من اأعرا�س التهاب املفا�صل؟

طبيبة تو�صح اأ�صباب �صعف الذاكرة

الذاكرة،  الكثريون من �سعف  ي�سكو  لها،  ووفقا 
العمل،  انتاجية  لديهم  تنخف�س  لذلك  ونتيجة 
وك��ذل��ك ت��وت��ر يف ال��ع��الق��ات. وه���ذه ل تالحظ 
لدى كبار ال�سن فقط، بل ولدى متو�سطي العمر 

وال�سباب اأي�سا.
عدم  م���ن  امل���ر����س���ى  "ي�سكو  وت����ق����ول، 
املعلومات  ت��ذك��ر  م���ن  مت��ك��ن��ه��م 
الركيز  و�سعف  اجل��دي��دة 
وزي��������ادة مدة  والن����ت����ب����اه 
الفكري  ال��ع��م��ل  تنفيذ 
امل������ط������ل������وب، واأن�����ه�����م 
ي����ن���������س����ون اأ������س�����م�����اء 
امل���������س����اه����ري، ومل������اذا 
اإىل  ذه�������������ب�������������وا 
الأخرى  الغرفة 
و�سعوا  ح���ي���ث 
الذي  ال�����س��يء 
يحتاجونه".

وت�����������������س��������ري 
الأخ�سائية، 
ت�������������س������اح������ب 
ه������ذه ال�������س���ك���اوي 

والقلق  الراأ�س  فراغ يف  اأو  بالثقل  ب�سعور  اأحيانا 
توؤكد  ول  ال�سخ�سية.  ال��ق��درات  يف  الثقة  وع��دم 
�سعف  حقيقة  الع�سبي  النف�سي  الفح�س  نتائج 

الذاكرة.
الذاكرة  "اإعاقات  احلالة  ه��ذه  "ت�سمى  وت��ق��ول، 
الذاتية"، كجزء من القلق اأو متالزمة الكتئاب. 
تتطور  املنا�سب قد  الوقت  تعالج يف  اإذا مل  التي 

اإىل ا�سطرابات معرفية مو�سوعية".
عن  املر�سى  �سكاوى  تكون  ما  غالبا  لها،  ووفقا 
فمثال  بطبيعتها،  "حمجبة"  ال���ذاك���رة  �سعف 
ميكن اأن ي�سكو من "�سبابية الدماغ" و"ثقل يف 
الراأ�س"، يف حني قد تكون م�سكالت الذاكرة اأول 
الدرقية،  الغدة  مثل  خمتلفة،  لأمرا�س  عار�س 
وت�سلب ال�سرايني، وارتفاع م�ستوى �سغط الدم، 
واع��ت��الل ال���دم���اغ، وا���س��ط��راب ت��دف��ق ال���دم اإىل 
الدماغ، وفقر الدم، وانقطاع النف�س الن�سدادي 
ال�سكري، ونق�س  النوم، وال�سمنة، ومر�س  اأثناء 
بعد  )مثال،  الن�ساء  عند  ال�سروجني  هرمون 
التمثيل  وا���س��ط��راب��ات  امل��ب��ي�����س��ني(،  ا�ستئ�سال 
الدم  وامرا�س  الدماغ  وورم  والكتئاب  الغذائي 
كورونا  ف��ريو���س  وع���دوى  ال�سابقة  والل��ت��ه��اب��ات 

وغريها.

ت�سمل عوامل اخلطر الأخرى التدخني وتعاطي 
فيتامينات  ون��ق�����س  ال���راأ����س  واإ���س��اب��ة  ال��ك��ح��ول 
B12 و D وغريها، بالإ�سافة اإىل تناول بع�س 

الأدوية.
وتقول، "اأظهرت الدرا�سات، اأن التدخني عامل ل 

�سك فيه ي�سبب �سعف الذاكرة ويزيد من خطر 
اأن احتمال بقاء  الإ�سابة مبر�س الزهامير، مع 
ال�سيخوخة  �سن  حتى  احل��ي��اة  قيد  على  امل��دخ��ن 
�سئيل جدا. وعموما ميكن حت�سني احلالة عند 

ا�ست�سارة الطبيب قي الوقت املنا�سب مبكرا".

اأعلنت الدكتورة اأولغا بينت�صوك، اأخ�صائية طب االأع�صاب، اأن م�صكالت الذاكرة قد ت�صري اإىل االكتئاب وورم 
يف الدماغ.وت�صري االأخ�صائية، يف حديث ل�صحيفة "اإزفي�صتيا"، اإىل اأن م�صكالت الذاكرة، ميكن اأن ت�صري اإىل 
عدد من االأمرا�ض، من بينها اأمرا�ض الغدة الدرقية، ت�صلب ال�صرايني، فقر الدم، مر�ض ال�صكري، ورم يف 

الدماغ وغريها.
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العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اجنيكون للمقاولت العامة

رخ�سة رقم:CN 4401557 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مو�سى كايد عبدالرحمن الناطور %100

تعديل مدير / اإ�سافة مو�سى كايد عبدالرحمن الناطور
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �ساره �سامل خليفه خمي�س الرميثى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 20000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ اجنيكون للمقاولت العامة
ENGICON GENERAL CONTRACTING

اإىل/ اجنيكون للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ENGICON GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ال�سدا�سية للنقليات العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1426598 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة ريا�س جوزيف ب�سيب�س

�سركة   - التجارية  امل�سروعات  فى  لال�ستثمار  ال�سباعية  اإ�سافة   / وبيع  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
ال�سخ�س الواحد ذ م م

AL SUBAIYYA COMMERCIAL .PROJECTS INVESTMENT   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امانة لالإ�ستثمارات ذ.م.م

AMANA INVESTMENTS L.L.C
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سركة امانة للمقاولت واملباين احلديدية

amana contracting & steel building company
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سدا�سية للنقليات العامة ذ.م.م

AL SUDASSIYA GENERAL TRANSPORTATION L.L.C
اإىل/ ال�سدا�سية للنقليات العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AL SUDASSIYA GENERAL TRANSPORTATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
املالب�س  لتجارة  فا�سن  تريلينيوم   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

اجلاهزه  رخ�سة رقم:CN 1172419 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد رفيق ال�سالم حممد �ساىل احمد

تعديل وكيل خدمات / حذف فاطمه على م�سعود الها�سمى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ تريلينيوم فا�سن لتجارة املالب�س اجلاهزه

TRILLINIUM FASHION READY MADE TRADING

اإىل/ جود جي�س لتجارة املالب�س اجلاهزه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
GOOD GUYS READY MADE TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : بقالة حممد �ساه علم

رخ�سة رقم:CN 1132852 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد �ساه علم حممد

تعديل وكيل خدمات / حذف �سهيل مبارك حممد برمان ال�سام�سى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

 تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة حممد �ساه علم
MOHD SHAH ALAM GROCERY

اإىل/ بقالة حممد �ساه علم - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MOHD SHAH ALAM GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اخلياط حممد نور

رخ�سة رقم:CN 1110310 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد اكرم نور حممد

تعديل وكيل خدمات / حذف حمد �سامل حممد �سفيان العامرى
تعديل راأ�س املال / من 25000 اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اخلياط حممد نور

MOHAMMAD NOOR TAILORS

اإىل/ اخلياط حممد نور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MOHAMMAD NOOR TAILORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية - مكتب تنمية ال�سناعة باأن / ال�سادة :الوطنية لإنتاج وت�سويق 

الأعالف والدقيق ذ.م.م  رخ�سة رقم:IN 1000737 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة الإمارات لل�سناعات الغذائية ذ.م.م

Emirates Food Industries.L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف الإمارات لل�سناعات الغذائية ذ.م.م
Emirates Food Industries.L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سكوب لالأ�ستثمار - ذ م م
SCOPE INVESTMENT - L L C

قانوين تعديل نوع / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ الوطنية لإنتاج وت�سويق الأعالف والدقيق ذ.م.م

NATIONAL FEED AND FLOUR PRODUCTION AND MARKETING COMPANY LLC
اإىل/ الوطنية لإنتاج وت�سويق الأعالف والدقيق - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

NATIONAL FEED AND FLOUR PRODUCTION AND MARKETING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية - مكتب 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  ال�سناعة  تنمية 

م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اك�سرب�س �سنابل بنى يا�س هايرب ماركت 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1416546 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة عبدالرحمن �سريابارامبيل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبدالرحمن �سريابارامبيل من �سريك اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبدالرحمن �سريابارامبيل من 49 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سهيل ابوبكر عبداهلل املنهاىل
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 300000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اك�سرب�س �سنابل بنى يا�س هايرب ماركت ذ.م.م
EXPRESS BANIYAS SPIKE HYPER MARKET L.L.C

اإىل/ بي ا�س تي �سنابل بني يا�س هايرب ماركت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م - فرع
B S T BANIYAS SPIKE HYPER MARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : توكنز للتجارة العامة

رخ�سة رقم:CN 4655395 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ توكنز للتجارة العامة

TOKENS GENERAL TRADING

اإىل/ دولر جي تي للتجارة العامة

 DOLLAR G T GENERAL TRADING

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

التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
�سركة   - بيكر  ج�ست   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سخ�س الواحد ذ م م
رخ�سة رقم:CN 2123344 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ ج�ست بيكر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
JUST BAKER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ اكادميية ج�ست بيكر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
JUST BAKER ACADEMY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الري�س 

لتجارة ادوات وم�ستلزمات الطيور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2618542 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ب�ست  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ديل خلدمة ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4422662 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/6202 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- حممد حمفوظ عالم حممد عبا�س

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )387964( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  11769/2022/253 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- �سوري�س جاناباتى جاناباتى

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نك�س�س فرايت ماناجومانت �س.ذ.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )24500.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/6217 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- كمل ديتا �سورج براكا�س

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )781279( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اعلن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:759/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الوىل رقم 91

PG/DT143/955 مبلغ )3.568.620( درهم والفائدة  مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما ب�سداد املر�سد من ثمن الوحدة رقم 
القانونية 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد الزام املدعي عليهما ب�سداد الغرامات املر�سدة يف ذمتها نتيجة تخلفهما عن �سداد املر�سد من 
بجميع  الوفاء  تاريخ  حتى  الغرامات  تلك  من  ي�ستجد  وما  امل�ستحقة  الدفعات  كافة  على  3% �سهريا  بن�سبة   PG/DT143/955 رقم  الوحدة  ثمن 
املدعي عليهما  ال��زام   -4 ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام  5% من  القانونية  والفائدة  التداعي  اتفاقية  3-4 من  للبند رقم  املبالغ املر�سدة وفقا 
ب�سداد املر�سد يف ذمتهما نتيجة امتناعهما عن ا�ستالم الوحدة رقم PG/DT143/955 بن�سبة 2% �سهريا من اجمايل ثمن املبيع من تاريخ ال�سعار 
احلا�سل يف 2018/4/18 وما ي�ستجد حتى تاريخ ال�ستالم مبوجب البند 4-4 من اتفاقية التداعي والفائدة القانونية 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 

متام ال�سداد - ثانيا:الق�ساء بالزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة داماك كري�سنت للعقارات

 - 1909  - 1901 19 - مكتب  ت��اور - الطابق  ب��ريي  ���س��ارع نر�سي دراي���ف - وي�ست  دب��ي -  التجاري -  دب��ي - منطقة اخلليج  ام���ارة  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 
وميثله:زينب علي عي�سى نيانغ

املطلوب اإعالنهما :  1- انيتا بهال 2- �سونيل كومار بهال  -  �سفتهما : مدعي عليهما
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما ب�سداد املر�سد من ثمن الوحدة رقم PG/DT143/955 مبلغ 
)3.568.620( درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد الزام املدعي عليهما ب�سداد الغرامات املر�سدة يف ذمتها نتيجة 
تخلفهما عن �سداد املر�سد من ثمن الوحدة رقم PG/DT143/955 بن�سبة 3% �سهريا على كافة الدفعات امل�ستحقة وما ي�ستجد من تلك الغرامات 
حتى تاريخ الوفاء بجميع املبالغ املر�سدة وفقا للبند رقم 3-4 من اتفاقية التداعي والفائدة القانونية 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد 
4- الزام املدعي عليهما ب�سداد املر�سد يف ذمتهما نتيجة امتناعهما عن ا�ستالم الوحدة رقم PG/DT143/955 بن�سبة 2% �سهريا من اجمايل ثمن 
املبيع من تاريخ ال�سعار احلا�سل يف 2018/4/18 وما ي�ستجد حتى تاريخ ال�ستالم مبوجب البند 4-4 من اتفاقية التداعي والفائدة القانونية %5 
من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد - ثانيا:الق�ساء بالزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
2022/11/7  ال�ساعة 08.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اعلن بالن�سر        

 2082/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : -1 بي اي �سي للمقاولت �س.ذ.م.م - حاليا - احلبتور ليتون �س.ذ.م.م - �سابقا  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :الفطيم كول�س �س.ذ.م.م - حاليا - تارماك ملنتجات املقاطع �س.ذ.م.م - �سابقا 
ق���د اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب����ال����زام امل���دع���ي ع��ل��ي��ه��ا الوىل ب�������س���داد م��ب��ل��غ وق����دره 
ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  % �سنويا من   12 بواقع  القانونية  الفائدة  درهم مع   )9489274.05(
التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والزام املدعي عليه الثاين الزام املدعي عليه الثاين بالغاء خطابات 

ال�سمان ارقام:
 R1011-  1 للم�سروع  �سمانا  درهم   )928454.06( مببلغ    0321LGPB163080005
R1011-  2 للم�سروع  �سمانا  درهم   )1065796.83( مببلغ   0321LGPB163080004

وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2022/11/7 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اعلن بالن�سر        

 3598/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- هيل برون للمقاولت �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :تكنو جلوبال ملقاولت الطرق �س.ذ.م.م 

للمدعية مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ال���زام  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د 
درهم  وثمانون  واث��ن��ان  واربعمائة  دره��م  ال��ف  ع�سر  �سبعة  دره��م   )17.482.5( وق��دره 
احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع   - فل�سا  وخم�سون 

بتاريخ:2021/9/5 وحتى متام ال�سداد. 
قاعة  يف  �سباحا   09:00 ال�ساعة   2022/11/7 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6955/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

 ، رقم 2022/619 جت��اري م�سارف جزئي  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )62677.5( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى بناية بنك دبي ال�سالمي - 

الطابق ال�ساد�س - الدارة القانونية - بجوار دوار ال�ساعة  
املطلوب اإعالنه : 1- بهافي�س ها�سموخراي باتيل ها�سموخراي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )62677.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4427/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/887 جتاري م�سارف كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )64431671.07( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك المارات دبي الوطني - �س.م.ع
عنوانه:بوكالة عبداحلكيم بن حرز للمحاماة   

املطلوب اإعالنهم : 1- م�سنع فريجن للبال�ستيك ذ.م.م 2- جاوراف داين مانوها ن لل دهاران 3- فونيك�س 
كوموديتيز م.د.م.���س 4- ا�س ام اي جي دي�سريبيو�سون ذ.م.م 5- ا�س ام اي جي دي�سريبيو�سون م.د.م.�س 

- �سفتهم : منفذ �سدهم
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )64431671.07(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70608

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6480/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 455/2022 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )26074( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : مركز �سما املهريي خلدمات العمالة امل�ساعدة
ام��ارة دبي - اجلمريا - الوىل - دبي - �سارع اجلمريا - مبنى مقر مركز  عنوانه:المارات - 

تدبري - �سقة ار�س رقم 0-455 - بجوار بنك دبي التجاري - بالقرب من الفالج مول  
املطلوب اإعالنه : 1- كينغ�سلى برمينانث ثا�سون مي�سيل - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )26074( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5404/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/533 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )153301.1( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م - فرع دبي
1 - �سقة خمزن رقم 1 ملك  ال�سناعية الوىل - مبنى خمزن رقم  القوز   - عنوانه:امارة دبي 

موؤ�س�سة دبي العقارية   
املطلوب اإعالنه : 1- يو�سف حنا زهرة - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )153301.1( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5751/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 161/2022 جتاري م�سارف جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )346951( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع املطار - بالقرب من دوار ال�ساعة - هاتف:042953000 
�س.ب:1080   -  legal@dib.ae:امييل  - متحرك:0522889366  هاتف   - فاك�س:042954111   -

دبي - مكاين رقم:3171594535 - وميثله:مكاوي عو�س املكاوي ا�سماعيل  
املطلوب اإعالنه : 1- نايف عبيد عنر عبداهلل الدرعي - �سفته : منفذ �سده

املبلغ املنفذ به  اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  مو�سوع الإع��الن : قد 
اأو خزينة املحكمة �سامال للر�سوم وامل�ساريف والتعاب ،  وقدره )346951( درهم اىل طالب التنفيذ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021
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العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعلن حتديد موعد جل�سة خربة  

يف الدعوى رقم 2022/23  اإجراءات اإفل�س 
املقامة من املدعي/ اتول كانوبهاي باتيل

�سد املدعي عليها  / برمييري ريال ا�ستيت بريو 
نعلن نحن اخلبري احل�سابى / اأحمد اإبراهيم بن فار�س ، اأنه مت تعيننا من 
 قبل حماكم دبى مبهمة اخلربة احل�سابية  يف الدعوي رقم 23/ 2022
املقرر  املدعي عليها  حل�سور جل�سة اخلربة  اإفال�س )كما نعلن  اإجراءات 
 11:00 ال�ساعة   2022/11/03 املوافق  اخلمي�س  يوم  لنعقادها 
�سباحاً وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف دبي، ديرة، بور�سعيد، بناية مكاتب، 

مقابل دناتا، الطابق الثالث 306.
اخلبري احل�سابى 
اأحمد اإبراهيم بن فار�س     

اإعلن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإعلن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نا�سر دروي�س علي عبداهلل ا�سماعيل  

اأداء  اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006538/ 
اإىل املحكوم عليه :  نا�سر دروي�س علي عبداهلل ا�سماعيل  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ احللم خلدمات الأفراح  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 64074.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موؤمن مري عبدالعزيز   
مدين    SHCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005743/ 

اإىل املحكوم عليه : موؤمن مري عبدالعزيز 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عبداهلل حممد عبداهلل معلمي ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 36881.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  تورك اأوتومي�سن �سي�ستمز )�س.م.ح(
Torque Automation Systems - FZE  

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002024/ 
Torque Automation Systems - FZE  )اإىل املحكوم عليه : تورك اأوتومي�سن �سي�ستمز )�س.م.ح

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة حممد عبداهلل حاجي يو�سف خوري و�سركاه )�س ذ م م(  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 53964.0 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد �سمري املحمود
ب�سفته مدير ال�سبل للعقار العلي   

)كلي(  مدين   SHCEXCICIV2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006148/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد �سمري املحمود  - ب�سفته مدير ال�سبل للعقار العلي

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ زين ابو بكر الزبيدي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 15200.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ن�سمة اجلنوب للخياطة والتطريز  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006728/ 

اإىل املحكوم عليه : ن�سمة اجلنوب للخياطة والتطريز 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�ستاق احمد امري ح�سن - اجلن�سية بنجالدي�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 10290.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حمد اأحمد �سامل ال�سيبه املهريي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006855/ 

اإىل املحكوم عليه : حمد اأحمد �سامل ال�سيبه املهريي
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة جمموعة الإمارات لالإت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س.م.ع  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 28577.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
حممد ابراهيم عبدالواحد �سالح املرزوقي  

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006812/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد ابراهيم عبدالواحد �سالح املرزوقي  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة جمموعة الإمارات لالإت�سالت )جمموعة ات�سالت( �س م ع  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 50828.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - يحي ابراهيم احمد حممد غزايل   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005359/ 

اإىل املحكوم عليه : يحي ابراهيم احمد حممد غزايل
العنوان : ال�سارقة - منطقة القليعة - املجرة - بناية الأجنحة الفندقية - �سقة رقم 306 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سريف م�سطفى خليفة - اجلن�سية م�سري  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 4450.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
 اعلن بالن�سر باللغة العربية / الجنليزية 

للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف الإ�ستئناف رقم 2022/1399  

بناء علي طلب امل�ستاأنف : زينب عبدالكرمي اأحمد يو�سف 
اىل امل�ستاأنف �سده : �سوري�س اودى كومر اياه اودى اودى - اجلن�سية 
: هندي - انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )1(  
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف  مبحكمة 
امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 
وذلك يف يوم اخلمي�س املوافق 2022/11/3م يف الدعوى املذكور 

رقمها اأعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70197 العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 

اإعلن مدعى عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007246 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : �سامر على عبداللطيف اجليالين - جمهول حمل الإقامة

بناء على طلب املدعي : حممد عبداهلل علي اخلري�سات 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احلكم   : ب  فيها  يطالبكم  اأعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  والذي 
 12% 10،000 درهم )ع�سرة الف درهم( والفائدة القانونية  للمدعي مبلغ وقدره / مبلغ 
من تاريخ املطالبة 2022/9/12 وحتى ال�سداد التام. - الزام املدعي عليه بامل�سروفات واتعاب 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/7 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  املحاماة. 
رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة  2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/27 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد زهري امتياز حممد امتياز
املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002556/ 

رقم  هاتف  الرو�سة  عجمان  اإمارة   : العنوان   - امتياز   حممد  امتياز  زهري  حممد   : عليه  املحكوم  اإىل 
AD1273043 جواز  رقم   117379953 موحد  رقم   0529393862

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ بهزاد خور�سيد ميان حممد خور�سيد - اجلن�سية باك�ستاين  يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 31295.0 درهم 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�ساعة -   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
MOJAU_2022- 0098217 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : احمد غلوم عبا�س دروي�س، اجلن�سية المارات العربية املتحدة 
ويحمل بطاقة هوية رقم 784196461931626 يرغب يف البيع والتنازل عن 90% من 
اجلن�سية  �سديق،  حممد  �سديق  عمر  حممد  ال�سيد  اىل  ذلك  100% و  البالغة  ح�سته  كامل 
))اأجواء  امل�سماه  الرخ�سة  يف   784197679320701 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  باك�ستان  
�سوات لل�سياحة(( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )767476( ال�سادرة من 
دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة ، تعديالت اخرى : ا�سافة �سريك، تغيري ال�سكل القانوين من 

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
MOJAU_2022- 0098187 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
رقم  هوية  بطاقة  وحتمل  نيبال  اجلن�سية  ادهيكاري،  �سوفا   : ال�سيده  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
784198224183966، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك 
اىل ال�سيدة/ �سيندهو جورج، اجلن�سية الهند وحتمل بطاقة هوية رقم 784197608287195 
يف الرخ�سة امل�سماه ))�سالون الرباءة اجلميلة لل�سيدات(( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب 
اأخرى :  ، تعديالت  رخ�سة رقم )606794( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة 

تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر - تغيري وكيل خدمات،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 70535
MOJAU_2022- 0098218 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / نعمان �ساه عبداهلل �ساه اجلن�سية باك�ستان يرغب يف 
ايوب  على  نزاكت   / ال�سيد  اىل  ذلك  50% و  البالغه  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
�س�اه - اجلن�سية باك�ستان ، يف الرخ�سة امل�سماة )املروة خلدمات الطباعة و الت�سوير( والتي 
دائرة  من  ال�سادرة   )773271( رقم  امل�سماه  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

التنميه القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اأخرى : ان�سحاب �سريك
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
MOJAU_2022- 0092345 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : كري�سن كومارهيم راج، اجلن�سية الهند يرغب يف البيع 
ا�سماعيل  حممد  حممد   : ال�سيد  اىل  100% وذلك  البالغه  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
تاأ�س�ست  والتي  الور�س(  ادوات  ل�سيانه  )ال�سباح  الرخ�سة  يف  باك�ستان  اجلن�سيه   - على 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم ) 625548( ال�سادرة من دائرة التنميه القت�سادية 
خدمات.  وكيل  تغيري   - لخر  الرخ�سه  �ساحب  تنازل   : اخرى  تعديالت  بال�سارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعلن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جتاري      SHCAPCICOMS2022 /0001446 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فردين �ساحلي نزاد  
جمهول حمل الإقامة  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/7 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/31 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
انذار بالن�سر

)151318/2022( 
املن�ذر : نور الدين قمار - وعنوانه : اإمارة دبي ، بردبي ، منطقة اخلليج التجاري ، بناية اأوبال تاور ، الطابق رقم )19( 
بوكالة   )iffo@alshamsilawyers.ae( اإل�ك�ت�رون�ي  ب�ري�د   ، دبي   ،  054/4743200  : رقم  م�ت�ح�رك  ه�ات�ف 
ال�سيد/ اأحمد حممود عبدال�سمد الها�سمي ، ب�سفته وكياًل عن املحامي/ �سعيد �س��امل ال�س�ام�س�ي )حم�س�ر ت�س�ديق رقم 
)2050004021( بتاريخ 2022/2/25م  ب�سفته وكياًل عن املنذر مبوجب الوكالة العامة ال�سادرة حتت رقم املحرر 

)2022/1/307807م( بتاريخ 2022/10/3م. 
بناية  الأم��ل  �سارع   ، التجاري  اخلليج   ، بردبي   ، دب��ي  اإم���ارة   : وعنوانه   - امل�سريح�ى  حمم�ود  غ�ازي  حم�زه   : اإليه  املنذر 
info@( اإل���ك���روين  ب��ري��د   ، دب���ي   ،052/7700196  : رق���م  ه��ات��ف   )1101( رق���م  م��ك��ت��ب   ، اإي���ف���وري  �س�بحي 

)heartirbidgroup.com
اأوراق  على  للتوقي�ع  بدبي  العدل  كاتب  اأم��ام  ب�سرورة احل�س�ور   ، اأع��اله  اأ�سمه  املذكور  اإليه  املنذر   ، املنذر  ينبه   : امل�و�س�وع 
تخارجه من الرخ�سة التجارية ال�سادرة من دائرة القت�ساد وال�سياحة بدبي حتت رقم )1086591( بال�سم التجاري 
)يال اخ�ام للعقارات. �س.ذ.م.م( وذلك يف خالل فرة اأق�ساها )5( اأيام من تاريخ ن�سر الإعالن ، مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الأخ�رى ، واإل فاإن املن�ذر �سوف ي�سطر اأ�سف�اً اإىل اللجوء اإل�ى الق�ساء باتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبع�ة يف هذا ال�ساأن 
مبا فيها اقامة الدعاوى اجلزائية واملدنية واملطالبة بالتعوي�س وب�دل العط�ل وال�سرر بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف 

واأتعاب املحاماة واأية م�ساريف اأخرى قد ترتب على ذلك الإجراء.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
انذار بالن�سر

)151317/2022( 
املن�ذر : حكي�م ب�سعدي - وعنوانه : اإم��ارة دبي ، بردبي ، منطقة اخلليج التجاري ، بناية اوبال تاور ، الطابق رقم )19( 
بوكالة   )iffo@alshamsilawyers.ae( اإل�ك�ت�رون�ي  بريد  دب�ي   ،050/2626933  : رق��م  متحرك  ه�ات�ف 
ال�سيد/ اأحمد حممود عبدال�سمد الها�سمي ، ب�سفته وكياًل عن املحامي/ �سعيد �س��امل ال�س��ام�س��ي )حم�س�ر ت�س�ديق رقم 
)2050004021( بتاريخ 2022/2/25م ب�سفته وكياًل عن املنذر مبوجب الوكالة العامة ال�سادرة حتت رقم املحرر 

)2022/1/220747م( بتاريخ 2022/10/17 م
بناية   ، الأم��ل  �سارع   ، التجاري  اخلليج   ، بردبي   ، دب��ي  اإم��ارة   : وعنوانه   - امل�سريح�ى  غ�ازي حمم�ود  : حم�زه  اإليه  املنذر 
info@( اإل���ك���روين  ب��ري��د   ، دب���ي   ،052/7700196  : رق���م  ه��ات��ف   )1101( رق���م  م��ك��ت��ب   ، اإي���ف���وري  �س�بحي 

)heartirbidgroup.com
امل�و�س�وع :- ينبه املنذر، املنذر اإليه املذكور اأ�سمه اأعاله ، ب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد يف ذمته والبالغ قدره )37800( 
�سكنية يف  العقارية واخلا�س بحجز وح�دة  ارب�د  ه�ارت  �سرك�ة  ي��ورو( ب�سفته مدير  وثمامنائة  األفاً  يورو )�سبعة وثالثون 
اأيام من تاريخ ن�سر الإع�الن، مع حفظ  م�سروع عزيزي بدبي. ويطالبه املنذر ب�سداد  هذا املبلغ يف خالل فرة اأق�ساها )5( 
اإىل اللجوء اإىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية  اآ�سفاً  كافة حقوق املنذر الأخ�رى، واإل فاإن املنذر �سوف ي�سطر 
املتبع�ة يف هذا ال�س�اأن مبا فيها اقامة الدعاوى اجلزائية واملدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل العطل وال�سرر بالإ�سافة اىل 

الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة واأية م�ساريف اأخرى قد ترتب على ذلك الإجراء .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
انذار بالن�سر

)151316/2022( 
املن�ذر : نور الدين قمار - وعنوانه : اإمارة دبي ، بردبي ، منطقة اخلليج التجاري ، بناية اأوبال تاور ، الطابق رقم )19( 
بوكالة   )iffo@alshamsilawyers.ae( اإل�ك�ت�رون�ي  ب�ري�د   ، دبي   ،  054/4743200  : رقم  م�ت�ح�رك  ه�ات�ف 
ال�سيد/ اأحمد حممود عبدال�سمد الها�سمي ، ب�سفته وكياًل عن املحامي/ �سعيد �س��امل ال�س�ام�س�ي )حم�س�ر ت�س�ديق رقم 
)2050004021( بتاريخ 2022/2/25م  ب�سفته وكياًل عن املنذر مبوجب الوكالة العامة ال�سادرة حتت رقم املحرر 

)2022/1/307807م( بتاريخ 2022/10/3م. 
بناية   ، الأم��ل  �سارع   ، التجاري  اخلليج   ، بردبي   ، دب��ي  اإم��ارة   : وعنوانه   - امل�سريح�ى  غ�ازي حمم�ود  : حم�زه  اإليه  املنذر 
info@( اإل���ك���روين  ب��ري��د   ، دب���ي   ،052/7700196  : رق���م  ه��ات��ف   )1101( رق���م  م��ك��ت��ب   ، اإي���ف���وري  �س�بحي 

)heartirbidgroup.com
امل�و�س�وع : ينبه املنذر، املنذر اإليه املذكور اأ�سمه اأعاله ، ب�سرورة احل�س�ور اأمام كاتب العدل بدبي للتوقي�ع على اأوراق تخارجه 
)يال  التجاري  بال�سم   )1086085( رقم  حتت  بدبي  وال�سياحة  القت�ساد  دائ��رة  من  ال�سادرة  التجارية  الرخ�سة  من 
، مع ح�ف�ظ كاف�ة  اأي��ام من تاريخ ن�سر الإع��الن  اأق�ساها )5(  الت�سويق الإلكروين ذ.م.م( وذلك يف خالل فرة  خلدمات 
حقوق املنذر الأخ�رى ، واإل فاإن املنذر �سوف ي�سطر اآ�سف�اً اإىل اللجوء اإىل الق�ساء باتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبع�ة 
يف هذا ال�ساأن مبا فيها اقامة الدعاوى اجلزائية واملدنية واملطالبة بالتعوي�س وب�دل العط�ل وال�س�رر بالإ�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة واأية م�ساريف اأخرى قد ترتب على ذلك الإجراء.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608

العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعلن اإجتماع اخلربة الأول 

يف الدعوى رقم 2022/2321 جتاري ب�سيط
املقامة من املدعي : لينك�س للو�ساطة التجارية �س ذ م م

�سد كال من :
املدعى علي الأول : ايليت ادفان�سد للمقاولت العامة ذ م م

املدعى عليه الثاين : نيكول�س توما�س جونز جونز
)نعلن نحن اخلبري احل�سابي / اليازية خليفة املري، اأنه مت تعيننا من قبل حمكمة ابوظبي املوقرة لتنفيذ 
اأعاله - و عليه نعلن كال من املدعى  مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى املذكورة 
عليه الول )ايليت ادفان�سد للمقاولت العامة ذ م م( و املدعى عليه الثاين )نيكول�س توما�س جونز جونز( 
ال�ساعة  متام  يف   07/11/2022 املوافق  الإثنني  يوم  جل�سة  له  املقرر  الأول  اخلربة  اإجتماع  حل�سور 

وذلك من خالل تطبيق زوم �سباحا   11:30
فاك�س 42997793-971+           هاتف 971-42997711+

و تقبلوا فائق الإحرام و التقدير .....
اخلبري احل�سابي 
 اليازية خليفة املري

اإعلن اإجتماع خربة 
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العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
MOJAU_2022- 0094719 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / عمران ح�سني تالوكدار ايا�س مياه ، اجلن�سية بنغالدي�س 
�سرفراز   : ال�سيد  اىل  وذلك   %25 البالغه  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
املكييفات  لت�سليح  )ال�سابق  امل�سماة  الرخ�سة  يف  باك�ستان،  اجلن�سية   - �ساه  حممد  ح�سني 
والثالجات( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )626734( ال�سادرة من 

دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى : ان�سحاب �سريك ،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
اإعـلن مدعى عليه بالن�سـر

يف الدعوى رقم SHCFISHPAF2022/0001038، الأحوال ال�سخ�سية
اإىل املدعي عليه : و�سيم اإبراهيم الربم �سوري/ اجلن�سية،

نعلمكم باأن املدعي عبري عي�سى عبداهلل و ينوب عنها وكيلها ممدوح عي�سى عبداهلل 
يجب  ل��ذا   ،0.0 اأع��اله للمطالبة  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اأق��ام  ���س��وري/ اجلن�سية، قد 
ال�سرعية  البتدائية  املحكمة  الإحت��ادي��ة،  ال�سارقه  حمكمة  اأم��ام  احل�سور  عليكم 
ال�ساعة لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات، ويف حالة عدم ح�سوركم  املوافق 
اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإج��راءات القانونية يف  اأو 

غيابكم.
حرر بتاريخ 2022/10/31 / حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13686 بتاريخ 2022/11/1 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
اجلن�سية:الإمارات   - املهريي  البوت  حممد  عبيد  ال�سيد/عبدالعزيز   : ب�اأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
ال�سيد/  اإىل  وذلك   )100%( البالغة  ح�سته  كامل  من   )%50( عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
البوت  حممد  عبيد  ال�سيد/عبدالعزيز  يرغب  وكذلك  الهند،   : اجلن�سية   - كاد  كوىل  ا�سف  حممد 
 )%100( البالغة  ح�سته  كامل  من  املهريي - اجلن�سية:الإمارات يف البيع والتنازل عن )%50( 
اإىل ال�سيد/ بيكال حممد على عبداهلل كونيل- اجلن�سية : الهند يف الرخ�سة امل�سماه )بقالة  وذلك 
اأخرى  رعد( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )17126(، تعديالت 
 • م�سوؤولية حمدودة(  ذات  )�سركة  اإىل  فردية(  )موؤ�س�سة  للرخ�سة من  القانوين  ال�سكل  :• تغيري 
املادة )14(  ذ،م،م(، وعمالبن�س  اإىل )بقالة رعد  التجاري للرخ�سة من )بقالة رعد(  تغيري ال�سم 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555
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•• ال�شارقة-الفجر:

  اأكد عدد من النا�سرين والوكالء الأدبيني اأن 
عاملياً  الكتب  واإت��اح��ة  الرجمة  حركة  تن�سيط 
بكافة ال�سبل وملختلف القراء، هو عمل اأخالقي 
ي�سهم يف تطوير حركة الن�سر، ويعزز من متثيل 

خمتلف اأطراف �سناعة الكتاب يف العامل، 
ويخلق قاعدة وا�سعة للكتاب لدى كافة اللغات 

والثقافات، 
به  تتميز  ال��ذي  اللغوي  ال���رثاء  ظ��ل  خا�سة يف 
�سلة  متثل  التي  العربي،  العال�سم  م��ن  اأج���زاء 
الأوروبية  احل�سارة  بني  وثقايف  جغرايف  و�سل 

الغربية ودول امل�سرق.
جاء ذلك �سمن احلوارات الرئي�سية واجلل�سات 
اليوم  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  ع��ق��دت  ال��ت��ي  النقا�سية 
الثاين من الدورة 12 ملوؤمتر النا�سرين، الذي 
ال�سارقة للكتاب على مدار ثالثة  تنظمه هيئة 
اأيام يف الفرة من 30 اأكتوبر وحتى 1 نوفمرب، 
قبل انطالق الدورة ال�41 من معر�س ال�سارقة 

الدويل للكتاب يف مركز اإك�سبو ال�سارقة.
التمثيل والدمج يف قطاع الن�سر

ويف لقاء حاورتها فيه كارين بان�سا، نائبة رئي�سة 

بريميندر  اأك���دت  للنا�سرين،  ال���دويل  الحت���اد 
بوك�س”  ل�”بونري  التنفيذية  الرئي�سة  م���ان، 
مبداأ  النا�سرون  يتبع  اأن  �سرورة  الربيطانية، 
“اإن  الن�سر. وقالت:  والدمج يف قطاع  التمثيل 
ال�سنوات الثالث والأربع املا�سية �سهدت تنوعاً 
واأ�سبح هناك جمهور  الن�سر،  كبرياً يف �سناعة 
كبري م��ن ال��ق��راء، وان��ط��الق��اً م��ن ك��ون الن�سر 
نحر�س  فاإننا  ومعرفياً  اأخ��الق��ي��اً  عاملياً  عماًل 
ع��ل��ى ت���زوي���د ال���ق���راء مب��ح��ت��وى اأ���س��ي��ل موؤثر 

ي�ستهدف خمتلف الثقافات«.  
واأ�سافت مان: “ن�سعى اإىل خدمة القراء بخلق 
بيئة قرائية ذات جودة عالية يف املحتوى، وهذا 
للركيز  ك��ب��رية   فر�سة  اأم���ام  النا�سرين  ي�سع 
يتم  ل  واأن  الح���رايف،  التحرير  مو�سوع  على 
امل����رور ع��ل��ى حمررين  ب��ع��د  اإل  ال��ك��ت��اب  اإخ�����راج 
حم��رف��ني ي�����س��ع��ون خ��ربات��ه��م ال��ت��ي ت��وؤث��ر يف 
ا�ستقبال اجلمهور للكتاب، ب�سكل يحرم القارئ 

ويعطيه فر�سة لال�ستمتاع بالقراءة«.
وعياً  ن�سهد  ال��ي��وم  اأن��ن��ا  “اأعتقد  م��ان:  وتابعت 
اإقباًل كبرياً على  عاماً ب�سناعة الن�سر، وهناك 
دخ��ول ع��امل الن�سر وال��ت��وزي��ع، وه��ذا ي��دل على 
وع��ي جمتمعي م��واٍز جت��اه ال��ق��راءة، فالتقنيات 

واأنتجت  كبري،  ب�سكل  القطاع  خدمت  املتطورة 
ف�ساءات وا�سعة للن�سر جتاوزت الكتاب الورقي، 

اإىل تقنيات ال�سوت وال�سورة«.
بان�سا،  ك��اري��ن  اأ���س��ارت  التقدميية،  كلمتها  ويف 
النا�سرين  م��وؤمت��ر  يحملها  ال��ت��ي  الفر�س  اإىل 
التعاون  ت��ع��زي��ز  يف  ودوره  ال��ن�����س��ر،  ل�����س��ن��اع��ة 
القطاع،  ال��ع��ام��ل��ني يف  ب���ني  اخل�����ربات  وت���ب���ادل 
وو�سفت بان�سا جتربتها يف التوا�سل مع الن�ساء 
ال��ع��ام��الت يف جم���ال ال��ن�����س��ر، ب��ق��ول��ه��ا: “لقد 
اإىل  وال�ستماع  التحدث  للغاية  امللهم  من  كان 
اأ�سوات نا�سرين من جميع اأنحاء العامل، فهذه 
التجربة كانت جمزية يل بو�سفي نا�سرة، حيث 
حول  وامل��ع��ارف  اخل���ربات  م��ن  الكثري  اكت�سبت 
وجهات نظر النا�سرين وتطلعاتهم واآمالهم يف 

�سناعة الكتاب«.

ن�صر متعدد اللغات
اأفريقيا -  “النا�سرون من �سمال  وحتت عنوان 
ن�سر متعدد اللغات”، حتدث يف  اجلل�سة الثانية  
“ال�سليكي  م���دي���ر  ال�����س��ل��ي��ك��ي،  ط�����ارق  م���ن  ك���ل 
بوجميل،  وح��اف��ظ  امل��غ��رب،  يف  للن�سر  اإخوان” 
بتون�س، وح�سن  “�سريي�س”  الن�سر يف  م�سوؤول 

اجلزائر،  يف  الأمة”  “دار  م��دي��ر  ن��ع��م��ان،  ب��ن 
واأدارت اجلل�سة الكاتبة التون�سية الدكتورة وفاء 

ثابت املزغني.
ال��ذي تتميز به  اللغوي  التعدد  ويف حديثه عن 
طارق  اأك��د  ع��ام،  ب�سكل  العربي  امل��غ��رب  منطقة 
ثقافياً  ثراء  ي�سكل  اللغوي  التعدد  اأن  ال�سليكي 
تطور  م�سل�سل  يف  خالقة  وطاقة  ق��وة  وم�سدر 
واأ���س��ه��م يف  امل��غ��رب��ي،  ال�سمال  العربية يف  الأم���ة 
“تعد  وق����ال:  ال��ث��ق��اف��ات.  ب��اق��ي  ع��ل��ى  انفتاحها 
اللغوي  وال��ت��ع��دد  للفكر،  ح�سارية  اأداة  اللغة 
اأ�سهم  العربي  املغرب  منطقة  بها  تتميز  ال��ذي 
يف خلق ف�ساء للحوار مع  خمتلف احل�سارات 

الإن�سانية«. 
اأب��دع��وا بعدة  “هناك ك��ّت��اب م��غ��ارب��ة  واأ����س���اف: 
لغات، وهذا اأثرى  حركة التاأليف على م�ستوى 
امل��غ��رب ال��ع��رب��ي، ول��ك��ن ال��ت��ح��دي ال���ذي يواجه 
الكاتب العربي املغربي هو عدم الرواج يف اللغات 
الأخرى، وهو حتّد يواجه الكتاب العربي ب�سكل 
العرب  النا�سرون  يتحلى  اأن  اإىل  ويحتاج  ع��ام، 
بروح املغامرة لدخول اأ�سواق جديدة، وخماطبة 
ثقافات ولغات الأخرى، عن طريق تعزيز حركة 

الرجمة للكتاب العربي اإىل اللغات العاملية«. 

بيئة ثقافية متنوعة
تعّلم  “مع  بوجميل:  ح��اف��ظ  ق��ال  جهته،  م��ن 
ثقافية  بيئة  تاأ�س�ست  الفرن�سية،  للغة  املغاربة 

متنوعة يف املغرب العربي،
املنهاج  ال��ف��رن�����س��ي��ة يف  ال��ل��غ��ة  اإدخ������ال  دع��م��ه��ا   
املدر�سي، ومن خالل جيل اأتقن اللغة الفرن�سية 

والعربية، 
املغرب  يف  العربية  والثقافة  الفكر  اأع��الم  ن�ساأ 
العربية  ال���ث���ق���اف���ة  اأث���������روا  ال����ذي����ن  ال����ع����رب����ي، 
باإ�سدارات نوعت يف خطابها بني اللغة العربية 

والفرن�سية«. 
املوؤلَّف  الكتاب  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  وح���ول 
باللغة الفرن�سية، اأو�سح حافظ: “�سيق ال�سوق 
العاملية الناطقة بالفرن�سية ميثل حتدياً كبرياً 
اأمام النا�سر والكاتب املغربي باللغة الفرن�سية، 
يف  تراجع  هناك  اأي�ساً  العربي  امل�ستوى  وعلى 
يتم  اأن  اأرى  ه��ن��ا  وم���ن  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  ا���س��ت��خ��دام 
اإىل  بالفرن�سية  املكتوب  العربي  الفكر  ترجمة 
خمتلف فنون الإبداع التي متثل �سبياًل لو�سول 
للجمهور  امل��ع��رف��ي��ة  الإن���ت���اج���ات  ت��ل��ك  ح�سيلة 
والغناء  كامل�سرح  الإبداعية  الفنون  اأن��واع  ب�ستى 

والتمثيل«. 

 همزة و�صل بني املغرب وامل�صرق
من ناحيته، اأ�سار ح�سن بن نعمان اإىل اأن املغرب 
العربي كان عرب التاريخ همزة و�سل بني العامل 

العربي والثقافة الأوروبية، 
ال��ق��ارة الأف��ري��ق��ي��ة، ولكن  اإىل  ب��واب��ة  ��ل  كما م��ثَّ
املغرب  منطقة  مييز  ال��ذي  اللغوي  التعدد  مع 
الهوية  لغة  ه��ي  العربية  اللغة  تبقى  ال��ع��رب��ي، 

التي ميتلكها �سعوب املغرب العربي، 
ثقافياً  ث��راء  متثل  فهي  الأخ���رى  اللغات  واأم���ا 

ترتبط به مع جذورها التاريخية.
وحول اأهمية الكتاب الأكادميي للنا�سر املغربي، 
الذي  الأك��ادمي��ي  الكتاب  “يتميز  ح�سن:  ق��ال 
الفكر  بني  باملزج  العربي  املغرب  دول  يف  يوؤلَّف 
وبالن�سبة  العربي،  وال�سرقي  الأوروب��ي  الغربي 

للجزائر بالتحديد، 
ه��ن��اك ف��ر���س��ة اأم�����ام ال��ن��ا���س��ر لإ����س���دار الكتب 

الداعمة للمناهج الدرا�سية، 
الذين  ال��ط��الب  ل��دى  ح�سورها  اأثبتت  وال��ت��ي 
لهم يف م�سريتهم  م�ساعداً  لتكون  بها  يرغبون 

الدرا�سية، 
وهو ما خلق اأ�سواقاً ربحية يف ما ي�سمى بالكتاب 

�سبه املدر�سي«.

خالل جل�صات اليوم الثاين 

نا�صرون خالل »موؤمتر النا�صرين«: اإتاحة الكتاب عامليًا 
عمل اأخالقي يبني ج�صور التوا�صل بني اللغات والثقافات

•• ال�شارقة-الفجر:

القا�سمي،  �سلطان  بنت  ب��دور  ال�سيخة  وح�سور  برعاية 
رئي�سة الحتاد الدويل للنا�سرين، تنطلق الدورة ال�ساد�سة 
نوفمرب   3  ،2 ي��وم��ي  العرب”  النا�سرين  “موؤمتر  م��ن 
الدورة  م��ع  بالتزامن  ال�سارقة،  اإك�سبو  مركز  يف  املقبل، 
ال�41 من معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 2022، حيث 
ي�سهد م�ساركة رفيعة امل�ستوى، من جامعة الدول العربية، 

ومعايل نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وال�سباب. 
مدار  على  جل�سات   8 يف  ومتحدثاً  نا�سراً   35 وبح�سور 
يومني، يناق�س املوؤمتر يف برنامج عمله اآفاق تطوير قطاع 
الن�سر العربي، ويطرح الروؤى والأفكار التي ت�سمن اإيجاد 
تواجهها  التي  التحديات  ملختلف  ومبتكرة  عملية  حلول 

�سناعة الن�سر يف العامل العربي، وت�ست�سرف اخلطط التي 
التطورات  يواكب  اأف�سل،  م�ستقبل  اإىل  و�سوله  ت�سمن 

العاملية املت�سارعة، خا�سة يف املجالت التقنية احلديثة.
ويفتتح املوؤمتر اأعماله بكلمات يلقيها كل من ال�سيخة بدور 
بنت �سلطان القا�سمي، رئي�سة الحتاد الدويل للنا�سرين، 
وحممد  وال�سباب،  الثقافة  وزي��رة  الكعبي،  ن��ورة  ومعايل 
�سيبة،  بن  واإمي��ان  العرب،  النا�سرين  احت��اد  رئي�س  ر�ساد، 
بال�سافة  الإم��ارات��ي��ني،  النا�سرين  جمعية  رئي�س  نائب 
اإىل كلمة افرا�سية ملعايل اأحمد اأبو الغيط، الأمني العام 

جلامعة الدول العربية. 

جل�صات اليوم االأول
يومه  يف  للموؤمتر  ال�ساد�سة  ال����دورة  ب��رن��ام��ج  ويت�سمن 

الأول 4 جل�سات، تتناول الأوىل مو�سوع “معر�س الكتاب 
ويتحدث فيها كل من �سعادة الدكتور  يف زمن الرقمنة”، 
حامع بن متيم، رئي�س مركز اأبو ظبي للغة العربية، اإميان 
الإماراتيني  النا�سرين  جمعية  رئي�س  ن��ائ��ب  �سيبة،  ب��ن 
والدكتور جمال يحياوي، مدير املركز الوطني للكتاب يف 

اجلزائر، والدكتور �سكري املبخوت، 
املنعم،  عبد  وعلي  التون�سي،  والأكادميي  والناقد  الكاتب 
العربية.  م�سر  جمهورية  من  الن�سر  وا�ست�ساري  النا�سر 
وتنطلق اجلل�سة الثانية مب�ساركة كل من الدكتور ح�سام 

لطفي،
 اأ�ستاذ ورئي�س ق�سم القانون املدين بكلية احلقوق بجامعة 
بني �سويف، واإميان حيلوز، املوؤ�س�سة والرئي�سة التنفيذية 
و�سالح  الها�سمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  يف  )اأب��ج��د(  ل�من�سة 
�س ومدير موقع نيل وفرات يف لبنان،  الدين �سبارو، موؤ�سِّ
وتناق�س يف حماورها “اأثر الرقمنة على حقوق الن�سر يف 

ظل اجلائحة: بني التحديات والفر�س«.
فجوة  ومعاجلة  والنا�سر  الن�سر  �سناعة  “تنمية  وح��ول   
موؤ�س�سة  رئ��ي�����س  ب��وط��ي��ب،  ج��م��ال  ي��ت��ح��دث  املهارات”، 
واإ�سراق  املغرب،  يف  الثقافية  وال�سناعات  للن�سر  مقاربات 
والن�سر  للرجمة  امل��اأم��ون  دار  ع��ام  م��دي��ر  ال��ع��ادل،  عبد 

بالعراق، والدكتورة لطيفة مفتقر، 
مديرة الكتاب واخلزانات واملحفوظات يف اململكة املغربية. 
ف��ي��م��ا ت��ن��ط��ل��ق اجل��ل�����س��ة ال��راب��ع��ة م���ن ال���ي���وم الأول حتت 
الكتاب العربي ما بعد اجلائحة”  “فر�س ت�سويق  عنوان 

وت�ست�سيف اأميل تيان، 
رئي�س جمل�س اإدارة مكتبة اأنطوان يف لبنان، واأحمد ر�ساد، 
وماري  للن�سر،  اللبنانية  امل�سرية  للدار  التنفيذي  املدير 
والأديب  وال��روائ��ي  الكاتب  الأع���رج،  ووا�سيني  ب��رق��ريون، 

والأكادميي من اجلزائر.
جل�سات اليوم الثاين

“موؤمتر  م��ن  الأوىل  اجلل�سة  تنطلق  ال��ث��اين،  ال��ي��وم  ويف 
ر�����س����اد، رئ��ي�����س احت���اد  م���ع حم��م��د  ال��ن��ا���س��ري��ن العرب” 

النا�سرين العرب، وكل من الدكتور ح�سام بدراوي، ع�سو 
م�سر  ج��م��ه��وري��ة  يف  الإ���س��ك��ن��دري��ة  مكتبة  اأم��ن��اء  جمل�س 
العربية، والدكتور �سليمان الع�سكري، مدير املركز العربي 
للبحوث الربوية لدول اخلليج بالكويت، وح�سن ياغي، 
“تداعيات  التنوير يف لبنان، لتناق�س  موؤ�س�س ومدير دار 

اأزمة كورونا على �سناعة الن�سر والتعليم.
 بينما تتناول اجلل�سة الثانية مو�سوع “واقع اللغة العربية 
وتاأثري الكاتب والنا�سر العربي املعا�سر عليها”، ويتحدث 
فيها كل من حممد الفريح، مدير اإدارة الن�سر والرجمة 
ال�سعودية،  العربية  باململكة  للتعليم  العبيكان  �سركة  يف 

والدكتور هيثم احلاج علي،
 رئي�س الهيئة امل�سرية العامة للكتاب يف جمهورية م�سر 
العزيبي،  ن�سيبة  الدكتورة  الإماراتية  والكاتبة  العربية، 

و�سامل البو�سعيدي.
وحرية  العربية  املكتبات  “م�ستقبل  ح��ول  نقا�سهم  ويف 

رئي�س  ال�����س��ري��ح��ي،  ح�سن  ال��دك��ت��ور  ي��ت��ح��دث  التعبري”، 
العربية  باململكة  واملعلومات  للمكتبات  العربي  الحت���اد 
ال�سعودية، والدكتور زين عبد الهادي، رئي�س ق�سم املكتبات 
واملعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان يف جمهورية م�سر 
ال�سارقة  اإدارة مكتبات  بو�سليبي، مديرة  واإميان  العربية، 
العامة يف دولة الإم��ارات، والكاتب والربوفي�سور امل�سري 
خالد عزب. فيما ت�ست�سيف جل�سة “اأزمة التوريد العاملية 
رئي�س  عبده،  �سعيد  من  كاًل  الن�سر”  قطاع  على  واأثرها 
احتاد النا�سرين امل�سريني، وفهد املعمري، رئي�س جمعية 

الإمارات للمكتبات واملعلومات، ويون�س بن عمارة.
ت�ستعر�س  العرب”  النا�سرين  “موؤمتر  اأعمال  ختام  ويف 
اإميان بن �سيبة، نائب رئي�س جمعية النا�سرين الإماراتيني 
ينطلق  ال��ذي  امل��وؤمت��ر،  عنها  خ��رج  التي  التو�سيات  جملة 
بعد  ما  وحت��دي��ات  العربي  املحتوى  “�سناعة  �سعار  حتت 

اجلائحة«. 

يجمع نخبة من رواد ال�صناعات املعرفية يف الوطن العربي

»موؤمتر النا�صرين العرب« ي�صت�صرف اآفاق التقنيات احلديثة وتاأثريها يف منو قطاع الن�صر

•• ال�شارقة- الفجر

اأق���ام���ت اأك���ادمي���ي���ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ف��ن��ون الأدائ����ي����ة، 
عاملياً  ال��رائ��دة  وال��ت��دري��ب��ي��ة  التعليمية  املوؤ�س�سة 
لرواية  م�سرحياً  عر�ساً  الأداء،  ف��ن��ون  جم��ال  يف 
فهرنهايت 451 الدي�ستوبية التي اأبدعها الكاتب 
ب�سكل  عر�سه  ومت   .1953 عام  برادبوري»  «راي 

يف  واملخت�سني  العاملني  من  للمدعوين  ح�سري 
جمال الفنون الأدائية، حيث اأظهر طالب ال�سنة 
الرابعة مواهباً مميزة اأبهرت جميع احلا�سرين. 

خياليًة  ���س��ورًة   451 فهرنهايت  رواي���ة  وتتناول 
الكتب  ك��ل  ح��ظ��ر  فيها  مت  الأم��ري��ك��ي،  للمجتمع 
وحرق رجال الإطفاء اأي كتب عرثوا عليها، وي�سري 
451 فهرنهايت  احل��رارة  درج��ة  اإىل  العمل  ا�سم 

ال�سنة  ال��ورق. واأب��دع ط��الب  التي يحرق عندها 
الأفكار  بتج�سيد  لياٍل،  ثالث  مدار  على  الرابعة، 
امللهمة للرواية واإي�سالها للجمهور و�سط ح�سور 
ومتخ�س�سني  الإع��الم��ي  الو�سط  من  �سخ�سيات 
الأكادميية  م��ن ط��الب  وغ��ريه��م  الأداء  ف��ن��ون  يف 

والنقاد.
 كما قدم الطالب املوهوبون عر�سهم املميز على 

اأظهروا  حيث  الأك��ادمي��ي��ة،  يف  ال�ستوديو  م�سرح 
مهاراتهم ومواهبهم التي �سقلوها على مدار اأربع 
�سنوات درا�سية يف التمثيل واإدارة امل�سرح والإ�ساءة 
اإخراج  ديفي�س»  «هيذر  وتولت  ال�سوت.  وت�سميم 
ال��ع��ر���س امل�����س��رح��ي امل��م��ي��ز، ان��ط��الق��اً م��ن دوره���ا 
اأكادميية  يف  العليا  ال��درا���س��ات  ب��رن��ام��ج  كرئي�سة 

ال�سارقة للفنون الأدائية.

 اأكادميية ال�صارقة للفنون االأدائية تقيم عر�صًا م�صرحيًا لرواية فهرنهايت 451

طالب ال�صنة الأخرية يف بكالوريو�س الفنون الأدائية وفنون 
الإنتاج يقدمون اأداًء متثيليًا وح�صريًا لرواية فهرنهايت 451
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الكل يعرف طريقتي يف العمل ويعرف اأنني نظامية جدًا

ناتايل حموي: اأحب مهنتي واأحرتمها 
واأعطيها من كل قلبي

التمثيل؟ جمال  لدخول  كمفتاح  جمالك  على  اعتمدِت  • هل 
 15 الآن  فيها حتى  �ساركُت  التي  الأع��م��ال  ع��دد  ويبلغ   2012 ع��ام  املجال  دخلُت   -

عماًل.
وبدايتي كانت كومبار�س يف م�سل�سل )لول احلب( الذي رددت فيه اأربع جمل ولي�س 
اأكرث، ولكن مع الوقت وبت�سجيع من املنتج مروان حداد زادت م�ساحة اأدواري اإىل 
اأن �ساركُت يف م�سل�سل )اخرب احلي( من بطولة مازن مع�سم وجويل داغر بعد 

التفاق بني الكاتبة كارين رزق اهلل واملنتج مروان حداد.
مل اأدخل املجال بدور من بطولتي املطلقة، ولكنني تطورُت مع الوقت لأنني كنت 
اأوؤدي اأدواري ب�سكل جدي و�سحيح، ولو مل يوؤمن بي �سّناع الدراما ومل يتاأكدوا 
من اأنني اأ�ستغل على نف�سي واأطّور جتربتي، ملا اأ�سندوا اإيّل اأدواراً جديدة وزادوا 

م�ساحتها من م�سل�سل اإىل اآَخر.
التمثيل؟ قبل  مهنتك  كانت  • وما 

اأبو جودة، وهو جمال  - كنت م�سوؤولة يف ق�سم الت�سوير ال�سعاعي يف م�ست�سفى 
باً  خمتلف عن التمثيل. لكنني كنت اأحب التمثيل منذ ال�سغر، ولكن مل يكن مرحَّ
العمل فيه كونه ل يطعم خبزاً ومهنة ل م�ستقبل لها، ولي�ست كما هي عليه 

اليوم.
اإىل  للو�سول  ن�سبياً  كافية  �سنوات  ع�سر  فرة  اأن  تعتربين  • األ 

اأدوار البطولة؟
- اأوًل �سركات الإنتاج يف لبنان عددها حمدود 

جداً.
التي  الأدوار  اأخ��ت��ار  اأن  يجب  ث��ان��ي��اً، 
تتنا�سب مع �سخ�سيتي ول ميكن 
اأن اأقبل باأي دور ُيعر�س علّي، 
ال�سهرة  ل��ي�����س  ه�����ديف  لأن 
الظهور  مل��ج��رد  والتمثيل 

على ال�سا�سة.
الو�سط  ث����ال����ث����اً، 
على  ي����ق����وم 

الو�ساطات والعالقات وال�ِسلليات واأنا اعتمدُت على نف�سي وجهدي كي اأ�سل اإىل ما اأنا عليه اليوم 
وهو ُيعترب جيداً جداً.

امل�سركة؟ الدراما  يف  جتربتك  عن  تتحدثني  • كيف 
- �ساركُت يف م�سل�سل )�ستي يا بريوت( مع عابد فهد ورامز الأ�سود، والذي ُعر�س قبل اأ�سهر عدة 

على من�سة )�ساهد(، واأحببُت دوري فيه وكان مميزاً جداً.
كذلك �ساركُت يف م�سل�سل )جوليا( مع قي�س ال�سيخ جنيب وماغي بو غ�سن.

امل�سركة؟ الدراما  على  املحلية  الدراما  تف�سلني  • وكاأنك 
- الأمر لي�س كذلك، بل اإن وجودي يف الدراما امل�سركة يرتبط ب�سركات الإنتاج وبتوافر الأدوار 

التي تتنا�سب مع �سخ�سيتي.
فيها؟ ي�ساركون  التي  لالأدوار  منا�سبني  كلهم  لي�سوا  املمثلني  اأن  جداً  الوا�سح  • من 

- واأنا ل اأ�ستطيع اأن اأفر�س على �سركات الإنتاج اأن تطلبني للعمل معها.
اأتاأخر على  اأدواري جيداً ول  اأحفظ  اأنني نظامية جداً،  الكل يعرف طريقتي يف العمل ويعرف 

الت�سوير.
املهنة؟ يف  مظلومة  اأنك  يعني  • وهذا 

- طبعاً.
اأحب مهنتي واأحرمها واأعطيها من كل قلبي ول �سك اأنني اأ�ستحق اأكرث مما اأنا عليه.

اأن  ميكن  اأنه  تظنني  وهل  املا�سي(  من  )اأ�سماء  يف  �ستوؤدينه  الذي  اجلديد  الدور  اأهمية  • ما 
ي�سكل نقلة نوعية يف م�سريتك الفنية؟

- الدور يطغى عليه اجلانب الإن�ساين ومي�ّس كل �سخ�س فينا واأمتنى اأن يرك اأثراً جمياًل عند 
النا�س، عدا عن اأن الن�ّس رائع جداً مع اأملي يف اأن يحقق امل�سل�سل النجاح الذي ي�ستحقه واأن يكون 

�سداه اإيجابياً.
ُتعر�س  ل  كونها  للوقت  اإ�ساعة  املحلية  الدراما  يف  امل�ساركة  اأن  يعترب  َمن  على  تردين  • كيف 

على �سا�سات عربية اأو من�سات وينح�سر انت�سارها بني اجلمهور اللبناين؟
- الدراما اللبنانية مهمة جداً ول ميكن اإل اأن نعطيها حقها.

انت�سارها. على  وحتر�س  ببلدها  اخلا�سة  املحلية  بالدراما  تهتّم  الدول  • كل 
مثاًل، الأتراك ل يقّدمون اإل الدراما الركية التي �سربت وانت�سرت حول العامل، فلماذا ل ن�سري 

على خطاهم؟ ل يجوز ال�ستخفاف بالدراما املحلية، بل يحب اأن نفتخر بها.
• األ ترين اأنه بعد مرور ع�سر �سنوات من التواجد الدراما التلفزيونية يفر�س بك اأن تكوين 

بطلة الأعمال التي ت�ساركني فيها؟
- عادة اأكون اإحدى بطالت امل�سل�سل الذي اأ�سارك فيه واأعرف جيداً اأنني لن اأكون بطلة مطلقة.

اأمامه؟ الوقوف  حتبني  معنّي  ممثل  هناك  • وهل 
اأك��ّرر جتربة الوقوف اأم��ام املمثل القدير عمار �سلق الذي لعبُت دور زوجته يف  اأن  - اأحب 

م�سل�سل )اإنتي مني(،
 كما لعبُت معه دور املحامية يف م�سل�سل )ثواين(.

منه  تعّلمُت  لأن��ن��ي  معه  بالعمل  وت�سرفت  ق��دي��ر  وف��ن��ان  التمثيل  يف  اأ���س��ت��اذ  ه��و 
الكثري.

للممثالت؟ • وبالن�سبة 
- اأحب كارين رزق اهلل وماغي بو غ�سن.

جديدك؟ • ما 
- �سُيعر�س عملي اجلديد )اأ�سماء من املا�سي( على �سا�سة )ال 
بي �سي اآي( كما تبث حمطة )اجلديد( اجلزء الثاين من 
م�سل�سل )الزوجة الأوىل( الذي األعب فيه دوراً جمياًل 
جداً اأقدمه للمرة الأوىل واأمتنى اأن يحبه النا�س.

تفا�صيل م�صل�صل دوبامني
حول  دوب��ام��ني  م�سل�سل   ق�سة  وت���دور 
امل�ساعر  يف  يتحكم  ال��ك��رون��ى  تطبيق 

الن�سانية، 
اأحداثا حقيقية ترتبط  ويتناول العمل 
ب�����س��ك��ل خمتلف،  الإن�����س��ان��ي��ة  ب��امل�����س��اع��ر 
"ال�سو�سيال  ع��امل  مناق�سة  خ��الل  م��ن 
هذه  ع��ل��ى  ت���اأث���ريه���ا  وم�����دى  ميديا"، 

امل�ساعر وتاأثرها بها،
 وك��ي��ف اأ���س��ب��ح��ت امل�����س��اع��ر ت��ن�����س��اأ على 

تطبيقات اإلكرونية.
وينتمي م�سل�سل "دوبامني" اإىل نوعية 
ق�سة  ع���ن   ،  15 ال�����  ذات  امل�����س��ل�����س��الت 
ت��األ��ي��ف حم��م��د ج����الل، و ت�سوير  م���ن 
واإخراج روؤوف عبدالعزيز، وبطولة رمي 
م�سطفى، حممد كيالين، با�سل الزارو، 
قمر،  م�سطفى  ت��ي��ام  ي��ون�����س،  م�����روان 

حليم  و  ب��الل  اح��م��د  و  �سوقي  وب�سنت 
�سركة  اإنتاج  و من  رخ��ا  ا�سراء  و  بركات 

اميالين للمنتجة اإميان اأبو الدهب.   

طري بينا يا قلبي
وي�سارك يف م�سل�سل "طري بنا يا قلبي" 
اإىل جانب رمي م�سطفى كل من ب�سمه، 
ح�سني،  ليلي  حممود،  ن��ور  ماهر،  دنيا 
هاله  عبدالعزيز،  ع��م��رو  �سمري،  اب���رام 
ف��اخ��ر، حم�����س��ن حم��ي��ي ال���دي���ن، اأحمد 
�سيام ،ا�سماعيل فرغلي، ماجده منري، 
�سليم  الطفل  م�سطفي،  رمي��ا  الطفلة 
م�����س��ط��ف��ي، وم����ن ت���األ���ي���ف ب��ا���س��م علي 
اأح��م��د رجب   - �ستا  اإ���س��الم   - اخلطيب 
واإنتاج  ن�����س��ار  ع�����س��ام  واإخ������راج  ح�����س��ن، 
�سركة "اآرت ميكرز" للمنتج اأحمد عبد 

العاطي.

رمي م�صطفى تناف�س نف�صها يف قائمة الأعلى م�صاهدة
متكنت الفنانة رمي م�صطفي من التواجد مبركزين 
 ، م�صر  يف  م�صاهدة  االأعلى  االأعمال  قائمة  داخل 

. watch it وذلك عرب من�صة
�صمن  ال��ث��اين  امل��رك��ز  م�صطفي  رمي  اأحتلت  حيث 
قائمة االأعمال االأعلى م�صاهدة يف م�صر من خالل 
م�صل�صلها طري بينا يا قلبي ، بينما تواجدت اي�صًا يف 

املركز الرابع من خالل م�صل�صلها دوبامني .

بعد م�صاركتها يف 15 عماًل تلفزيونيًا، تطل املمثلة 
ناتايل حموي قريبًا يف م�صل�صل )اأ�صماء من املا�صي( 
للمنتج واملخرج اإيلي معلوف كما ُيعر�ض لها حاليًا 

اجلزء الثاين من م�صل�صل )الزوجة االأوىل(.
ه��ذا احل���وار ع��ن جديدها  ح��م��وي حت��ّدث��ت يف 

وم�صوارها يف املهنة وكوالي�ض الدراما اللبنانية:
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ما ف�صيلة دم الأ�صخا�س الأكرث 
عر�صة لل�صكتة الدماغية؟

تو�سلت درا�سة علمية اإىل اأن ف�سيلة دم ال�سخ�س قد تكون مرتبطة بخطر 
الإ�سابة ب�سكتة دماغية مبكرة.

وال�سكتات  ال��وراث��ة  علم  يف  ال��درا���س��ات  ع�سرات  اأمريكيون  باحثون  وراج��ع 
الدماغية، النوع الأكرث �سيوعا.

ووجدوا اأن الأ�سخا�س الذين لديهم ف�سيلة الدم A هم اأكرث عر�سة بن�سبة 
اآخر. �سخ�س  باأي  مقارنة  ال�ستني،  �سن  قبل  به  لالإ�سابة   16%

اجلن�س  مثل  الأخ���رى  اخلطر  ع��وام��ل  ت�سفية  بعد  حتى  الرت��ب��اط  وبقي 
والوزن وما اإذا كانوا مدخنني اأم ل.

وكان الأ�سخا�س امل�سابون بالدم من النوع B اأكرث عر�سة لالإ�سابة ب�سكتة 
 O دماغية - ولكن اخلطر كان اأقل بالن�سبة لأولئك الذين لديهم النوع

الأكرث �سيوعا.
كانت   ،A ل��ل��ن��وع  بالن�سبة  ح��ت��ى  امل��ت��زاي��دة،  امل��خ��اط��ر  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 

متوا�سعة ويجب األ يقلق النا�س.
ومن غري الوا�سح ملاذا يبدو اأن ف�سيلة الدم تلعب دورا يف خطر الإ�سابة 
ال�سخ�س  اإ�سابة  خطر  على  توؤثر  اأنها  ُيعتقد  ولكن  الدماغية،  بال�سكتة 

بجلطات خطرية.
الدم  دموية  جلطة  تقطع  عندما  الإقفارية  الدماغية  ال�سكتات  وحت��دث 
والأك�سجني اإىل الدماغ، وت�سبب ما يقرب من ت�سع �سكتات دماغية من كل 

.10
وتت�سكل اجللطات الدموية عادة يف املناطق التي ت�سيق فيها ال�سرايني اأو 

ت�سد مبرور الوقت ب�سبب الر�سبات الدهنية املعروفة با�سم اللويحات.
ويف اأحدث الأبحاث، قام فريق من جامعة ماريالند بتحليل بيانات 7000 
مري�س ب�سكتة دماغية وما يقرب من 600000 �سخ�س �سليم من 48 

درا�سة خمتلفة.
بن�سبة  عر�سة  اأق��ل   O دم  ف�سيلة  لديهم  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  اأن  ووج���دوا 
اأن  حني  يف  ال�ستني،  ميالدهم  عيد  قبل  دماغية  ب�سكتة  لالإ�سابة   12%

النوعني B وAB مل يكن لهما اأي تاأثري.
كما وجد البحث، الذي ُن�سر يف جملة Neurology، اأن حوايل واحدة 
من كل 16 �سكتة دماغية بني الأ�سخا�س يف املجموعة من النوع A ميكن 

اأن ُتعزا اإىل دمائهم وحدها.
وقال الدكتور �ستيفن كيترن، اأ�ستاذ علم الأع�ساب والباحث الرئي�سي امل�سارك 
يف الدرا�سة: "عدد الأ�سخا�س الذين يعانون من ال�سكتات الدماغية املبكرة 
اآخذ يف الزدياد. من املرجح اأن ميوت هوؤلء الأ�سخا�س ب�سبب احلدث الذي 
يهدد حياتهم، ومن املحتمل اأن يواجه الناجون عقودا من الإعاقة. ما زلنا 
ل نعرف ملاذا ت�سكل ف�سيلة الدم A خطرا اأكرب، ولكن من املحتمل اأن يكون 
لها عالقة بعوامل تخرث الدم مثل ال�سفائح الدموية واخلاليا التي تبطن 

الأوعية الدموية".
وقالت الدكتورة كلري جونا�س، م�سوؤولة الت�سالت البحثية وامل�ساركة يف 
"خطوة  كانت  الأخ��رية  الدرا�سة  اإن  اخلريية،  الدماغية  ال�سكتات  جمعية 

كبرية" يف فهمنا لعوامل اخلطر اجلينية لل�سكتات الدماغية.

االأخ�صر؟ لونه  النبات  تعطي  التي  املادة  ا�صم  • ما 
الكلوروفيل

العامل؟ يف  للزهور  اإنتاجًا  االأكرث  الدولة  • ما 
هولندا

اىل اي قبيلة ينتمي جميل بثينة ؟
ينتمي جميل بثينة ايل قبيلة عذرة وهو اهم �ساعر فيها ،وقبيلة عذرة 

ين�سب اليها ق�سائد احلب العذري امل�سهور ب�سدة الع�سق والعفة .
من مكت�صف معدن اليورانيوم ؟

الكيميائي الملاين مارتن كالبروت هو مكت�سف اليورانيوم .

الإن�سان.  يبكي  عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�سكنة  كيميائية  مواد  على  حتتوي  الدموع  اأن  تعلم  • هل 
و  العجز  و  الهرم  اأ�سابها  التي  احلمراء  الدموية  الكرات  ته�سيم  هي  للطحال  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  • هل 

ي�ساركه يف هذه املهمة الكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني. 
 • هل تعلم اأن الرجل العادي مي�سي مبعدل 20 األف خطوة يومياً .. اأي يف خالل 80 �سنة يكون قد طاف 

حول العامل �ستة مرات. 
ثمانني �سربة يف  العادي  الإن�سان  قلب  فعدد �سربات   ، اجل�سم  تتاأثر بحجم  القلب  نب�سات  اأن  تعلم  • هل 
اأما قلب الع�سفور   .. 700 �سربة يف الدقيقة  الفاأر  25 �سربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �سرباته 1000 �سربة يف الدقيقة. 
.. و الدموع التي يفرزها   • هل تعلم اأن الطفل حديث ال��ولدة يبكي يف املتو�سط مدة 113 دقيقة يومياً 

ت�ساعد كثرياً على رعاية �سحته العامة .. 
 • هل تعلم اأن ال�سائل املحيط بالعينني و الذي يعرف با�سم الدموع هو اأقوى مطهر.

ال�صدقة 
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القرنبيط 

اأعلن باحثون فى ولية نيوجر�سى الأمريكية اأن نبات القرنبيط، و بع�س 
اأن  "الربوكلي" ميكن  به مثل  وال�سبيهة  ال�سغرية احلجم  اأن��واع اخل�سار 

تخف�س خطر الإ�سابة بال�سرطان الوراثي.
هذه  ف��ى  ال�"�سلفورافني" امل���وج���ودة  م���ادة  اأن  ال��ب��اح��ث��ني  ف��ري��ق  واأو����س���ح 

اخل�سراوات ميكن اأن متنع منو اخلاليا ال�سرطانية عند الفئران.
ال�سرطانات  اأهمية منع مثل هذه اخل�سراوات لنمو  وركزت الدرا�سة على 

الوراثية والتى لها عالقة باخلريطة اجلينية لالإن�سان.
اأمرا�س  من  الوقاية  يف  ق��وي  تاأثري  له  القرنبيط  اأن  املعروف  من  كذلك 
بع�س  وي�سري  اأ�سبوعياً،  مرتني  القرنبيط  بتناول  الأطباء  ون�سح  القلب، 
ب�سكل  احلماية  يوفر  يومياً  منه  ب�سيط  ج��زء  ول��و  تناول  اأن  اىل  اخل��رباء 

كبري.
بن�سبة عالية يف  ال�"�سلفورافني" تركز  ان مادة  الفحو�سات  اأظهرت  وقد 
الأيام الثالثة الأوىل لرباعم القرنبيط، وكذلك اللفت وال�سبانخ يحتويان 

على مثل هذه املادة.

كان هناك رجل بخيل جدا رغم غناه ويعي�س عي�سة الفقراء ول ياأكل وا�سرته القليل ول ي�سري لهم طلباتهم 
ال نادرا، يقب�س على امواله وكاأنه يقب�س على الدنيا بيده، وقد ذاقت زوجته املرار لتغري من طبعه ول فائدة 
. يف احد اليام مر�س ابنه الكبري �سامل مر�س �سديد مل يعرف له الطبيب عالج فخرج من ق�سر الرجل وهو 
... جل�ست الم واطفالها يبكون  اليه  يقول لن جتد له عالج والعو�س عند اهلل هذه وديعته فاتركها تذهب 
اخيهم الذي ي�سارع املوت ثم وقفت وهي ت�سرخ يف زوجها كل اولدنا �سيموتون لنهم ل ياأكلون ل يتغذون نحن 
نعي�س يف مرار اكرث من الفقراء انف�سهم لعنك اهلل ولعن نقودك �ساأخرج واعمل يف بيت النا�س واطعم اطفايل 

ففزع الرجل وقال كفي عن هذا الهراء كل النا�س متر�س وكلهم ميوتون فقالت بخلك هو مر�سنا .
ويف و�سط هذا املرار جاء �سديقا له معروف عنه التقوى والورع فاأخذ يوا�سيه يف ابنه ويدعو له بال�سفاء وبعد 
ان انتهى قال له ان هذه الدنيا ايامها معدودة مهما كرثت واذا كان اهلل يعطينا فهو يعطينا لن�سكره ويزيدنا، 
اذا مر�س ابنك الن ف�سيمر�س غريه بعد ثم ثم ياتي وقت ي�سيع فيه ما معك .. يا ابا �سامل حتدث بنعمة 
ربك ول تنكرها . انت ل تت�سدق، ول تطعم اطفالك وزوجتك .. انت ل توؤدي فر�س اهلل توفريا للمياه .. ل 
تدفع زكاته بخال .. مل حتج لبيته خمافة على نقودك ان تنق�س، ا�سياء كثرية تفعلها تغ�سب اهلل وتنتظر منه 
رحمه ؟ امل ت�ساأل نف�سك ما النهاية، يا ابا �سامل، كل ما ا�ستطيعه هو ان اقول لك داووا مر�ساكم بال�سدقة .. 
ان�سرف الرجل وترك ابا �سامل يفكر طوال الليل وعند الفجر �ساح املوؤذن بالنداء و�سوته اجلميل يدعو عباد 
اهلل املوؤمنني للوقوف بني يدي اهلل فاأن�سل ابا �سامل يتو�ساأ واىل امل�سجد ذهب �سجد وركع وبكي وغ�سلت دموعه 
حزنه وخرج اإىل بيته ليح�سر وملرة الوىل يف حياته نقودا مي�سكها يف يده عن قناعة ويخرج لل�سارع مت�سرا يف 
الظالم يطرق ابواب الفقراء �سرا ويعطيهم ويقول لهم ادعو لولدي �سامل بال�سفاء، وقد كانت عيناه تدمع وهو 
يطلب ال�سفاء ل�سامل .. ايام قليلة مرت وبداأ �سامل ي�ستعيد �سحته وعافيته فعم الفرح البيت خا�سة ان اب �سامل 

قد كره بخله واطلق لزوجته املال ت�سرف منه بدون ان تن�سي �سدقة الفقراء لن ايام الدنيا معدودة . 

وجدت درا�سة اأن م�ساهدة التلفزيون تزيد من خطر الإ�سابة باخلرف، 
لكن ا�ستخدام الكمبيوتر ميكن اأن ي�ساعد يف احلماية منه.

األ��ف �سخ�س يف   150 12 عاما ح��ول  بيانات  الباحثون بتحليل  وق��ام 
اململكة املتحدة تبلغ اأعمارهم 60 عاما اأو اأكرث. واأولئك الذين اأ�سيبوا 
باخلرف ي�ساهدون التلفزيون ملدة ثالث �ساعات و24 دقيقة يف اليوم. 
اأم�سوا �ست دقائق  الذين مل ي�ساهدوا ثالث �ساعات - لكنهم  واأولئك 

اأطول يوميا على الكمبيوتر.
يف  كاليفورنيا  جنوب  جامعة  من  راي�سلني  ديفيد  الربوفي�سور  وكتب 
 Proceedings of the National Academy جملة 
�ساعات  اأربع  ارتبطت  �ساعتني،  من  باأقل  "مقارنة   :of Sciences
من التلفزيون بزيادة خطر الإ�سابة باخلرف بن�سبة %20. وباملقارنة 
مع عدم ا�ستخدام الكمبيوتر، ارتبطت �ساعة واحدة بانخفا�س بن�سبة 
امل�ستقرة، مثل م�ساهدة  ال�سلوكيات  اأن  الدرا�سة  %25". وكتب معدو 

جزءا  ت�سغل  الكمبيوتر،  ا���س��ت��خ��دام  اأو  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
كبريا من وقت فراغ البالغني وترتبط بزيادة خطر 

الإ�سابة باأمرا�س مزمنة و معدل الوفيات.
وتابعوا: "حققنا فيما اإذا كانت ال�سلوكيات امل�ستقرة 
النظر  بغ�س  الأ���س��ب��اب  جلميع  ب��اخل��رف  مرتبطة 

تو�سيح  يف  نتائجنا  وت�ساعد  ال��ب��دين.  الن�ساط  ع��ن 
ارتباطات ال�سلوك امل�ستقر ب�سحة الدماغ وت�سري اإىل 
اأنه لي�س وقتا يق�سيه يف اجللو�س بحد ذاته ولكن 
نوع ال�سياق املرتبط بخطر الإ�سابة باخلرف. كما 

معرفيا  ال�سلبية  التلفزيون  م�ساهدة  من  احلد  اأن 
معرفيا  ن�ساطا  الأك��رث  اخلاملة  ال�سلوكيات  وزي���ادة 
هي اأهداف واعدة لتقليل خماطر الإ�سابة باأمرا�س 

التنك�س الع�سبي".

درا�صة تربط م�صاهدة التلفاز مبخاطر اخلرف!

�صكان ي�صرتون البطيخ عقب تفريغ �صحنة يف حمافظة مياو ذاتية احلكم ، مقاطعة قويت�صو ، ال�صني. رويرتز


