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متى يكون فقد�ن �ل�سعر مقلقا بالن�سبة للمر�أة؟
من  كييثييرا  اأن  ورغيييم  ال�شعر،  بت�شاقط  التوعية  �شعر  هييو  اأغ�شط�س 
الرجال يعانون من ال�شلع ب�شبب التقدم يف العمر، اإل اأن الأمر اأحيانا 

مرتبط بحالة �شحية ما، وهو ما يحدث اأي�شا مع الن�شاء.
وذكرت �شحيفة "ال�شن" الربيطانية اأن الثعلبة البقعية التي توؤدي 
اإىل ت�شاقط ال�شعر ب�شكل دائم هي ا�شطراب مرتبط باملناعة الذاتية، 
وال�شدفية  البهاق  مثل  بيياأمييرا�ييس  م�شابني  على  يييوؤثيير   اأن  وميييكيين 

واأمرا�س الغدة الدرقية.
ت�شيب فروة  التي  القوباء احللقية،  اأي�شا عدوى  اأن هناك  واأ�شافت 

الراأ�س، وتبداأ بظهور نتوء هناك، ليبداأ بعدها ال�شعر بال�شقوط.
وحدها،  بريطانيا  يف  اميييراأة  ماليني   8 على  ال�شعر  ت�شاقط  ويييوؤثيير 
ويرد ذلك -يف ن�شبة كبرة منها- اإىل القوباء احللقية، التي تنتج عن 

الأدوية وال�شدمات والإجهاد العاطفي واجل�شدي.
وتقول العاملة املتخ�ش�شة يف ال�شعر، ليزا توما�س، اإنه على الرغم من 

اأن ت�شاقط ال�شعر مقلق، لكن ل يجب اأن ن�شعر بالذعر حياله.
يف  املييرء  لي�شع  امل�شكلة،  يفاقم  اأن  ميكن  الذعر  اأن  توما�س  واأ�شافت 

حلقة م�شتمرة من ت�شاقط ال�شعر.

�أف�سل مكان لتخزين �ملك�سر�ت 6 �أ�سهر
ب�شبب  ب�شرعة  تف�شد  ولذلك  الدهون،  من  عالية  ن�شبة  املك�شرات  يف 

ال�شوء والأك�شجني واحلرارة.
العنا�شر  لييهييذه  تعر�شها  ميين  الييثييالجيية  يف  املك�شرات  تخزين  ويييحييد 

الثالثة. 
عبوتها  يف  املطبخ  خييزانيية  يف  املييكيي�ييشييرات  و�شعت  اإذا   : املطبخ  خييزانيية 
وعاء  يف  و�شعت  واإذا  �شهراً.  الفييرا�ييشييي  عمرها  �شيكون  الأ�شلية، 
حمكم، ميكن اأن تظل طازجة 3 اأ�شهر اإذا ُو�شعت يف مكان مظلم يف 

املطبخ.
عن  اإبييعييادهييا  �شرط  اأ�شهر،   6 املك�شرات  الثالجة  حتفظ   : الثالجة 
الب�شل والأطعمة ذات الرائحة القوية لأن املك�شرات م�شامية ومتيل 

اإىل امت�شا�س الرائحة من حولها.
الفريزر: يحفظ الفريزر على املك�شرات طازجة مدة ت�شل اإىل عام، 

بف�شل انخفا�س حمتوى املاء، ودون تاأثر  على الطعم.
ومن جهة ي�شار اإىل بقاء املك�شرات طازجة يف الق�شرة فرة اأطول، مثل 

املك�شرات غر اململحة.
على  واجليييوز،  ال�شوداين  الفول  فاأهمها  تلفاً،  الأ�ييشييرع  املك�شرات  اأمييا 

عك�س الكاجو واللوز، ح�شب اإك�شربي�س الربيطانية.

هل يجب �أن ت�سرب �ملاء قبل �لنوم؟
فوائد �شرب املاء اأكرث من اأن حت�شى، لكن تناولها يف وقت بعينه مثل 
اخلرباء  يدعو  حيث  عديدة،  حماذير  له  النوم  ت�شبق  التي  الدقائق 
املكا�شب وتخفيف  اأكرب قدر من  اأخذها بعني العتبار لتح�شيل  اإىل 

الأ�شرار.
لييالإنيي�ييشييان، لكن غالبية  يييومييي �ييشييروري  املييياء ب�شكل  �ييشييرب  اأن  فييرغييم 
النا�س ل ي�شربون الكمية املطلوبة، وهو ما يوؤدي اإىل اجلفاف، الذي 
يوؤثر واإن كان خفيفا على اجل�شم فيعاين من ال�شداع وقلة الركيز، 

بح�شب موقع "اإيتينغ ويل" املتخ�ش�س يف التغذية.
اإىل  اخلييلييود  املييييياه قبل  ب�شرب  ذلييك  عيين  التعوي�س  البع�س  ويييحيياول 

النوم.
ويك�شب اجل�شم كثرا من �شرب املياه قبل النوم، فاعتياد هذا الأمر 
الدقائق  خالل  لل�شوائل  اأج�شادهم  حاجة  تلبية  على  النا�س  ي�شاعد 

الأخرة من يومهم.
وبالن�شبة اإىل البع�س الآخر، ي�شاعد املاء يف احل�شول على نوم اأف�شل، 
�شورة  يف  اأج�شادهم  واإبييقيياء  الييعييرق  بيياإفييراز  لأج�شادهم  ال�شماح  عييرب 
اأكرث برودة وراحة، واملحافظة على درجة احلرارة املعتدلة، نظرا لأن 

احلرارة توؤثر على قدرة اجل�شد على النوم.
لكن لالأمر جوانب �شلبية اأي�شا، ف�شرب اأكواب عديدة من املاء قبل اأن 
ياأوي املرء اإىل الفرا�س لي�س مفيدا، لأنه بب�شاطة �شيجعلك ت�شتيقظ 

مرارا لق�شاء احلاجة، مما يوؤثر على نوعية النوم.
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�لتغري �ملناخي ك�سف �أ�سر�ر �لأنهار �جلليدية
تظهر جولة بالطائرة املروحية فوق جانب من جبال الألب يقع يف �شوي�شرا 

الن�شاط الفعلي للتغر املناخي على الأر�س.
نهر  ذوبيييان  اإن  الأحيييد،  نيوز" الربيطانية،  "�شكاي  ل�شبكة  تقرير  ويييقييول 
جليدي يف الألب مبعدل غر م�شبوق، ك�شف عن اأ�شياء مطمورة منذ وقت 

طويل.
وتظهر لقطات فيديو انح�شار اجلليد يف اأنهار متجمدة هنا، حيث ظهرت 

اجلوانب ال�شخرية التي كانت مغطاة باجلليد لأكرث من األفي عام.
اللونان  املثال، ظهرت بقايا يطغى عليها  ولي�س هذا فح�شب، فعلى �شبيل 

الأحمر والف�شي بني اجلليد، ليتبني اأنها كانت طائرة.
1968 يف نهر  " بيرب ت�شروكي" التي حتطمت عام  وكانت هذه طائرة 

�شوي�شرا. يف  "األيت�س" اجلليدي 
وظييلييت هيييذه الييطييائييرة خمييتييفييييية لأكييييرث مييين نيي�ييشييف قييييرن، قييبييل اأن تعاود 
الألب  ذاب اجلليد يف بع�س مناطق  اإنييذار، عندما  �شابق  الظهور من دون 
الأوروبييييية ملوجة حر غر  القارة  اأغ�شط�س اجليياري، حيث تعر�شت  مطلع 

م�شبوقة.
ويقول دومينيك نلني املر�شد ال�شوي�شري، الذي رافق فريق "�شكاي نيوز" 
عندما  لكن  ظهر،  حقيبة  بقايا  جمييرد  احلطام  اأن  البداية  يف  اعتقد  اإنييه 

اقرب منه تاأكد اأنه يعود لطائرة.
وي�شافر  �شنوات،  منذ  الأليييب  جبال  يف  �شياحيا  مر�شدا  دومينيك  ويعمل 

طريق بعينه بانتظام.
اأن طييائييرة تييربز بني  اإذ لحييظ  بييداييية ق�شة العثور على احلييطييام،  وييييروي 
هناك  املقاعد  وراأيييت  هنا،  الأجنحة  �شاهدت  البداية،  "يف  ويقول:  الثلوج، 

وعلبة نظارات"، كما حظ اأمتعة اأخرى متناثرة هناك وهناك.

�ل�سلطات �لأمريكية ت�سادر 
قطعة �أثرية م�سرية 

مدينة  يف  فيييييييدراليييييييون  عيييميييالء  �يييشيييادر 
الأمركية،  تيني�شي  بييولييية  ممفي�س 
اأثييييرييييية ميي�ييشييرييية قيييدميييية يعود  قييطييعيية 
يف  كييانييت  عييييام،    3000 اإىل  تيياريييخييهييا 
اإدارة  اأوروبييييا. وقييالييت  �شحنة قييادميية ميين 
الأمركية  احليييدود  وحييميياييية  اجلييمييارك 
كانوبية  جييييرة  غيييطييياء  اعييير�يييشيييت  اإنيييهيييا 
م�شرية على �شكل الإله اإمي�شتي يف 17 
اإن ال�شحنة مت  اأغ�شط�س. وقالت الإدارة 
يف  خا�س  م�شر  اإىل  تاجر  من  اإر�شالها 
بيانات  ال�شاحن  املتحدة، وقدم  الوليات 
خرباء  و�شاعد  قيمتها.  حول  متناق�شة 
يف معهد الفنون والآثار بجامعة ممفي�س 
يف حتديد مدى اأ�شلية القطعة الأثرية. 
املرجح  ميين  الييغييطيياء  اإن  الإدارة  وقييالييت 
1069 قبل  ميين  الييفييرة  اإىل  اأنييه يعود 
امليييييالد وتقول  653  قبل  امليييييالد حتى 
اإن هذا الأثيير حممي مبوجب  ال�شلطات 
ميييعييياهيييدات ثيينييائييييية وهييييو مييين الييييييواردات 
مبوجب  للم�شادرة  اخلا�شعة  الأثييرييية 
اتفاقية قانون تنفيذ املمتلكات الثقافية 
القطعة  ت�شليم  مت  وقييد   .1983 لييعييام 
وزارة  يف  التحقيق  جييهييات  اإىل  الأثييرييية 

الأمن الداخلي ملزيد من الفح�س.

م�ساكل �لغدة �لدرقية ترتبط 
بزيادة خطر �لإ�سابة باخلرف �ص 23

ليال �سيئة
جتّمد  وكاأنها  بييدت  �شيئة  ليلة  اأن  الفريق  لحييظ  وقييد 
ال�شلوك  ت�شجيع  عن  م�شوؤول  الدماغ  جييزء  يف  الن�شاط 

الجتماعي.
 بدوره، قال الربوفي�شور ماثيو ووكر، امل�شارك بتاأليف 
الدرا�شة يف جامعة كاليفورنيا، اإن النتائج اأكدت اأن قلة 
يقلل  ممييا  الجييتييميياعييي،  لل�شلوك  كمحفز  تعمل  اليينييوم 
بع�شهم  م�شاعدة  يف  الب�شر  لدى  الفطرية  الرغبة  من 
الييبييعيي�ييس، وقيييد ييي�ييشييبييح الإنييي�يييشيييان يف هيييذه احليييالييية اأقل 

اجتماعية واأكرث اأنانية.
اأن  املييزميين ميكن  اليينييوم  نق�س  اأن  الفريق  �ييشييرح  كييذلييك 
ي�شر بالروابط الجتماعية وبغرائز الإيثار التي ت�شكل 

املجتمع.
ويف اإحدى التجارب التي �شارك فيها 24 م�شاركا، قارن 
الباحثون الإجابات من نف�س ال�شخ�س بعد ليلة مريحة 
عن  النتائج  فك�شفت  اليينييوم،  عييدم  ميين  �شاعة   24 وبعد 
الآخرين  الرغبة مب�شاعدة  %78 يف  بن�شبة  انخفا�س 

عند التعب.

�شلوك اجتماعي م�شاد
امل�شاركني  لييهييوؤلء  دميياغيييييا  م�شحا  الييفييريييق  اأجييييرى  ثييم 
بانخفا�س  مرتبطة  كييانييت  قيي�ييشييرة  ليلة  اأن  ووجييييدوا 
وهي  الجتماعي،  الإدراكييييي  الييدميياغ  �شبكة  يف  الن�شاط 

منطقة ت�شارك يف ال�شلوك الجتماعي.
فييياأفييياد الييبيياحييثييون بيييياأن امليي�ييشيياركييني كيييانيييوا ميييردديييين يف 
اأن  م�شاعدة الأ�شدقاء والعائلة مثل الغرباء، مبا يعني 
قلة النوم اأعاقت الدافع مل�شاعدة الآخرين بغ�س النظر 
عما اإذا ُطلب منهم م�شاعدة الغرباء اأو الأقارب املقربني، 
اجتماعي  �شلوك  اإىل  تيييوؤدي  اليينييوم  قلة  اأن  يعني  وهيييذا 

م�شاد للم�شاعدة له تاأثر وا�شع وع�شوائي.

الطعام غري ال�سحي!
العامل  حييول  امليياليييني  مئات  يعاين 

الكايف  غيير  اليينييوم  م�شكلة  ميين 
وتعد  اجلييييييييودة.  وميينييخييفيي�ييس 

قيييلييية عييييييدد �ييييشيييياعييييات الييينيييوم 
اجليييييييييد اأكيييييييرث مييييين جميييرد 

نتائج  ُتيييظيييهييير  اإذ  اإزعيييييييييييياج، 
الييينيييوم الأبييييحيييياث بيي�ييشييكييل مييتييزايييد اأن 

العقول  رئي�شًيا يف احلفاظ على �شحة  دوًرا  يلعب  اجليد 
 Psychology مييوقييع  ن�شره  مييا  بح�شب  والأجيي�ييشييام، 

.Today
وا�شعة من  اإىل جمموعة  اجليد  النوم  �شاعات  قلة  تييوؤدي 
ال�شيئة،  املزاجية  احلالة  اإىل  الركيز  �شوء  من  العواقب 
الييدميياغ مبا  اأجيييزاء من  اإىل تغيرات يف  تييوؤدي  اأن  وميكن 

يعزز اخليارات الغذائية ال�شيئة.

عواقب وخيمة
ولهذا ال�شبب يو�شي اخلرباء ب�شرورة احل�شول على نوم 
جيد ب�شكل كايف كل ليلة، وين�شحون بخطوات ب�شيطة من 
بينها اللتزام بجدول نوم ثابت واإبقاء غرف النوم مظلمة 
وبيياردة مع اتباع روتني ال�شرخاء قبل النوم الذي يقلل 

من التعر�س لل�شوء ال�شطناعي.
م�شكالت  فيها  تت�شبب  التي  الوخيمة،  العواقب  بني  من 
اأن  املييعييروفيية م�شبًقا ميكن  امليي�ييشييارات غيير  اأحييد  اأن  اليينييوم، 
توؤثر ب�شكل مبا�شر على �شحة الإن�شان من خالل خياراته 
الغذائية. فيما يلي بع�س العوامل الرئي�شية، التي تربط 

بني قلة النوم واخليارات الغذائية:

تف�سيل الأطعمة غري ال�سحية
اإذا  مييا  الباحثون  اخترب   ،2020 عييام  اأجييريييت  درا�ييشيية  يف 

كان هناك رابط بني قلة النوم وتف�شيل 
احل�شول  بعد  ال�شكرية.  لالأطعمة  النا�س 
النوم، ُطلب من  اأو احلرمان من  على نوم جيد 
بدرجات  منف�شلة  عييييينييات  خم�س  تيييذوق  امليي�ييشيياركييني 

متفاوتة من كميات ال�شكر امل�شاف اإليها.
ب�شكل  يناموا  الذين مل  امل�شاركني،  اأن  الباحثون  واكت�شف 
اأن  كما  ال�شكرية.  للخيارات  اأقيييوى  تف�شيل  لديهم  كييايف 
جمموعة امل�شاركني نف�شها، التي مت حرمانها من �شاعات 
اأطعمة ذات �شعرات حرارية  اإىل اختيار  نوم جيد، اجتهت 

اأكرث من الكربوهيدرات يف وجبة الإفطار.
فواكه وخ�شروات اأقل

دورية  ُن�شرت يف   ،2022 عام  اأخييرى من  درا�شة  تطرقت 
تف�شيالت  على  النوم  قلة  تاأثر  اإىل  العلمية،   Sleep
املراهقني  بني  من  اأن  النتائج  وك�شفت  املراهقني.  طعام 
الليلة  يف  اليينييوم  ميين  �ييشيياعيية   6.5 عييلييى  يح�شلون  الييذييين 
)ميييقيييابيييل 9.5 �يييشييياعيييات(، كييييان هييينييياك ا�ييشييتييهييالك اأكيييرب 
لييليي�ييشييكييريييات والييكييربييوهيييييدرات امليي�ييشييافيية وا�ييشييتييهييالك اأقل 

للفواكه واخل�شروات.

الدماغ املحروم من النوم
اأنييييه مقارنة  الييبيياحييثييون  اكييتيي�ييشييف  اليييدرا�يييشيييات،  اإحيييييدى  يف 
اأولئك  فيياإن  جيييييدة،  بييراحيية  يتمتعون  الييذييين  بالأ�شخا�س 
الذين حرموا من النوم زاد الن�شاط يف جزء من دماغهم 
ي�شمى الق�شرة احلزامية الأمامية عندما نظروا اإىل �شور 
باجلوع  مبا�شر  ب�شكل  التن�شيط  هييذا  ويييرتييبييط  الييطييعييام. 
اأن قلة النوم  اأخيييرى  اأبييحيياث  اأظييهييرت  الييذاتييي لييالإنيي�ييشييان. 
مرتبطة بالتغرات يف ن�شاط الدماغ يف جزء من الدماغ 
ي�شمى ق�شرة الف�س اجلبهي، التي تلعب دوًرا مهًما ب�شكل 
اإنييهييا تعد  بييالييتييغييذييية، حيييييث  املتعلقة  اليييقيييرارات  خييا�ييس يف 

مفتاًحا ل�شبط النف�س ال�شحي.

�إندوني�سون يحافظون 
على �لفنون �لقتالية 

�لأوروبية 
الإندوني�شيني  ميين  عيييدد  ُييي�ييشيياهييم 
يف  احلييفيياظ  يف  ال�شيوف  بوا�شطة 
الفنون  تقاليد  على  جاكرتا  قلب 
اإىل  الييعييائييدة  الأوروبييييييية  القتالية 

القرون الو�شطى.
ول يييوؤدي هييوؤلء بعد ظهر الأحد 
م�شهداأً متثيلياً من م�شل�شل "غيم 
"روبن هود"،  اأوف ثرونز" اأو من 
بيييل ييييتيييدربيييون عييلييى الييقييتييال وفقاً 
اأوروبييييا  يف  امليي�ييشييتييخييدميية  للتقنيات 
والثامن  ع�شر  الرابع  القرنني  يف 
الفنون  بييا�ييشييم  وامليييعيييروفييية  عيي�ييشيير 

القتالية الأوروبية التاريخية.
وبعد اإحماء �شريع، يتناوب اأع�شاء 
على  ميغر"  اإي  "غوايث  نييييادي 
ا�شتخدام  يف  ميييهييياراتيييهيييم  اإظييييهييييار 
بونغ  غيلورا  ملعب  اأمييام  ال�شيوف 

كارنو ال�شخم.
اإنييدرا كري�شيغا، وهو  وقال غيديه 
عاماً،   23 يبلغ  حكومي  مييوظييف 
توقعاتي.  يييفييوق  الييتييدريييب  "هذا 
يثر  بالأ�شلحة،  نتدرب  اأننا  ومبييا 
هيييذا الييقييتييال احلييمييا�ييشيية اأكييييرث مما 

يفعل القتال بالأيدي".
اإي  "غوايث  تيياأ�ييشييييي�ييس  وراء  وكيييان 
من  عييييدد   2016 عييييام  ميغر" 
بالكاتب  املعجبني  الإندوني�شيني 
الإنكليزي ج. ر. ر. تولكيني، موؤلف 
اليييذي  اخلوامت"  "�شيد  ثييالثييييية 
القتالية  بييالييفيينييون  اهييتييميياميياً  اأثييييار 

الأوروبية التاريخية.
وان�شوى نحو خم�شني �شخ�شاً يف 
جاكرتا  يف  �شواء  اأخييراً  املجموعة 
باندونغ  مبييدييينيية  فييرعييهييا  يف  اأو 

اجلاوية.
ويعني ال�شم الذي اأُطلق على هذا 
بلغة  ال�شيافني"  "جمتمع  النادي 
اللغات  اإحييييدى  اليي�ييشيينييدرييين، وهيييي 
الييتييي تييخيييييلييهييا الييييروائييييي، عييلييى ما 
املوؤ�ش�شني  الأعيي�ييشيياء  اأحيييد  اأو�ييشييح 

للمجموعة اأحمد ريزال �شولي�شا.
الفنون  هييواة  اأن  �شولي�شا  واأو�ييشييح 
التاريخية  الأوروبييييييييية  الييقييتييالييييية 
املراجع  مييين  حييركيياتييهييا  يييتييعييلييمييون 
القدامى  الأ�يييشييياتيييذة  تييركييهييا  الييتييي 

ويتدربون عليها.
لي�شت  والأفيييييييييالم  املييييعييييارك  ليييكيييّن 
وحيييدهيييا ميييا يييلييهييم املييييبييييارزييييين، اإذ 
تاريخ  بييدرا�ييشيية  اأييي�ييشيياً  ي�شتمتعون 

معارك ال�شيوف الأوروبية.

خماطر ل تخطر على بال 
لقلة �لنوم.. �إليك �أهمها

الأخرية  الدرا�سات  نتائج  اأن  اإل  اأحد،  بال  عن  النوم  اأهمية  تغيب  ل 
ت�سرح اأكرث عن خماطر عدم ح�سول اجل�سم على ق�سط كاٍف.

فقد تو�سلت درا�سة اأمريكية جديدة اإىل اأن فقدان �ساعة واحدة 
من الراحة يقلل من "الرغبة الفطرية لدى الب�سر يف م�ساعدة 

بع�سهم البع�ض".
مب�ساعدة  الرغبة  انخفا�ض  اأن  اأي�سًا  البحث  وك�سف 

الآخرين قد ي�سل اإىل %78 عند التعب.
الليايل التي متّر بال نوم جيد جتعل  املعلومات، فاإن  ووفق 

الإن�سان اأكرث اأنانية.
كما وجدت الدرا�سة التي اأجراها باحثون يف الوليات املتحدة، اأن 

فقدان �ساعة واحدة فقط من الراحة ميكن اأن يقتل رغبة النا�ض يف 
م�ساعدة الآخرين، حتى الأقارب والأ�سدقاء املقربني.

يتناولون  الييذييين  ال�شباب  اأن  حديثة  درا�ييشيية  اأظييهييرت 
وجبة اإفطار �شحية يف املنزل يتمتعون ب�شحة نف�شية 
من  الأوىل  الدرا�شة  هذه  وتعترب  اأف�شل.  واجتماعية 
ومكان  الإفييطييار  وجبة  تيياأثيير  بييني  تربط  التي  نوعها 

تناولها على ال�شحة النف�شية للطفل واملراهق.
وقال خو�شيه فران�شي�شكو لوبيز من جامعة كا�شتيال 
لمن�شا الإ�شبانية: "ت�شر نتائجنا اإىل اأنه لي�س مهماً 
تناول وجبة الإفطار فح�شب، بل ما يهم هو حمتواها 

ومكان تناولها".
ووجييييدت الييدرا�ييشيية الييتييي نيي�ييشييرتييهييا دوريييية 

اأن  نيوتري�شن"  اإن  "فرونترز 
تناولها  اأو  الإفطار  تخطي وجبة 

بعيداً عن املنزل يرتبط بزيادة احتمال حدوث م�شاكل 
نف�شية اجتماعية �شلوكية لدى الأطفال واملراهقني.

وامل�شروبات  الأطعمة  ا�شتهالك بع�س  وباملثل، يرتبط 
مثل اللحوم امل�شنعة، باحتمالت اأعلى حلدوث م�شاكل 
نف�شية اجتماعية، اأو احتمالت اأقل عند تناول اأطعمة 

�شحية كالألبان واحلبوب.
واعتمد لوبيز وزمالوؤه على بيانات من م�شح ال�شحة 
ا�شتبيانات  ت�شمن   ،2017 لعام  الإ�ييشييبيياين  الوطني 
حيييول كييل ميين عييييادات الإفيييطيييار واليي�ييشييحيية النف�شية لي 
عاماً.  و14   4 بني  عمر  يف  طفاًل   3772
وت�شمنت بيانات ال�شحة النف�شية: احرام 

الذات، وتقلب املزاج، والقلق.
وربيييييييط اليييبييياحيييثيييون بييييني اليييدعيييم 
تناول  ييييوفيييره  اليييييذي  الأ�ييييشييييري 
واملغذيات  العائلة،  مع  الإفييطييار 
ال�شحية، وبني التاأثر الإيجابي 
ال�شحة  على  املنزل  يف  لالإفطار 

النف�شية الجتماعية.

�لإفطار يف �ملنزل يدعم �ل�سحة �لنف�سية للطفل
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�ش�ؤون حملية

ا�ستقبل رائد الف�ساء الإماراتي �سالح العامري

م�سلم بن حــم: �لإمار�تي فخر �ل�سباب �لعربي
�سالح العامري: ق�سينا 240 يوًما يف خدمة الوطن

مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية

جامعة �لإمار�ت حتت�سن جل�سة حو�رية حول م�ستقبل ريا�سة �ملر�أة �لإمار�تية

•• العني - الفجر

 هناأ ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم العامري ع�شو املجل�س 
ال�شت�شاري لإمارة اأبوظبي رائد حماكاة الف�شاء الإماراتي 
�ييشييالييح الييعييامييري عييلييى جنيياحييه يف اإمتييييام ميي�ييشييروع الإمييييارات 
البحث  بييرنييامييج  �شمن   ،"1 رقييم  "املهمة  الف�شاء  ملييحيياكيياة 
"�شريو�س"  الفريدة  الأر�شية  املحطة  يف  الييدويل  العلمي 
20-21، وذلك عقب 8 اأ�شهر يف »�شريو�س 21« يف املجمع 
يف  واحليوية  الطبية  الأبييحيياث  مبعهد  الأر�ييشييي  التجريبي 
اأكادميية العلوم الرو�شية يف العا�شمة مو�شكو، حيث ق�شى 
يييومييا مييع طيياقييم ميين جن�شيات خمتلفة يف   240 الييعييامييري 
حم  بيين  م�شلم  ال�شيخ  ا�شتقبال  خييالل  ذلييك  وجييياء   . املهمة 
لرائد حماكاة الف�شاء الإماراتي يف جمل�س مركز �شامل بن 
حم الثقايف يف مدينة العني ، بح�شور ال�شيخ الدكتور حممد 

بن م�شلم بن حم وال�شيخ مبارك بن م�شلم بن حم .
وقال بن حم: ياأتي اهتمام دولة الإمييارات بالف�شاء يف ظِلّ 
املعرفة  على  قائم  متنوع  اقت�شاد  نحو  بالنتقال  التزامها 
ُيرّكز على البتكار، وهو ما يتجّلى يف ال�شراتيجية الوطنية 

لالبتكار التي يوؤّدي فيها قطاع الف�شاء دوراً مهّماً
وتابع بن حم: متكنت الإمييارات يف وقت ق�شر من حتقيق 
م�شتوى  على  الف�شاء  قطاع  يف  بالبنان  لها  ي�شار  اإجنيييازات 

الييوطيين الييعييربييي واليييعيييامل، بف�شل الييدعييم الييكييبيير ميين قبل 
رئي�س  نييهيييييان،  اآل  زاييييد  بيين  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

الدولة، حفظه اهلل، واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة ، رئي�س جمل�س الوزراء 

، حاكم دبي، رعاه اهلل.
بيياأن الإميييارات خالل م�شرتها لتطوير قطاع  واأكييد بن حم 

املهارات  اأرقى  تاأهيل كوادر وطنية وفق  الف�شاء عملت على 
بكفاءة  القطاع  هييذا  العمل يف  اأجييل  العاملية، من  واخلييربات 
عالية، وكعادتها تقود نه�شة جديدة يف العامل العربي علمياً 
وتكنولوجياً، فيما يقوم على ذلك ال�شباب الإماراتي املتميز 

بقدراته الكبرة
واأكد بن حم باأن �شالح العامري يعد فخراً لل�شباب العربي 

متمنياً له التوفيق يف قادم املهمات 
من جهته قال رائد حماكاة الف�شاء الإماراتي باأن الإجناز 
التي دعمت  الر�شيدة  الذي حققه مبثابة رد جميل للقيادة 
ير�شخ  ممييا  الإجنيييياز  هييذا  اإىل  للو�شول  ال�شبل  كييل  ووفيييرت 

�شيا�شة ال�شتثمار بالإن�شان التي تتبعها الدولة .
العامري:  �شالح  الف�شاء،  حماكاة  رائييد  جانبه  وقال  وميين 
اأ�ييشييعيير بالفخر والعيييتيييزاز بييعييد جنييياح املييهييميية، واأهييييدي هذا 

الإجناز لقيادتنا الر�شيدة .
الوطن،  خدمة  يف  يوًما   240 ق�شينا  العامري:  واأ�ييشيياف    

واأ�شكر جميع القائمني على املهمة، .
ال�شيخ م�شلم بن حم على  العامري  ويف اخلتام �شكر �شالح 

دعمه امل�شتمر واملتوا�شل  
اإجنازات  وحتقيق  احللم  ملتابعة  قوية  العزمية  بيياأن  وب�شره 
تقوده  الييفيي�ييشيياء  قييطيياع  يف  ميي�ييشييرق  عييربييي  م�شتقبل  ليير�ييشييم 

الإمارات .

•• العني - الفجر

نظم ق�شم الربية الريا�شية بكلية الربية بجامعة الإمارات 
العربية املتحدة جل�شة حوارية مبنا�شبة يوم املراأة الإماراتية 
بالتعاون مع اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية، 
يوم اخلمي�س املوافق  25 اأغ�شط�س اجلاري باحلرم اجلامعي 
مبدينة العني، �شاركت فيها جمموعة من ال�شيدات املوؤثرات 

والفاعالت يف املجتمع الريا�شي.
وتناولت اجلل�شة احلوارية " م�شتقبل م�شتدام لريا�شة املراأة 
الريا�شة  يف جمال  الإماراتية  الفتاة  تتلقاه  الذي  " الدعم 
مييين �ييشييمييو اليي�ييشيييييخيية فيياطييميية بيينييت ميييبيييارك رئييييي�ييشيية الحتييياد 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي 

الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية "اأم الإمارات". 
الربية  كلية  -عميد  احلو�شني  جنييوى  الييدكييتييورة  واأكييييدت 
"م�شتقبل  �شعار  حتت  املنا�شبة  هييذه  اأن  " على   : بييالإنييابيية- 
الإماراتية  املييييراأة  بنجاح  ت�شيد  املراأة"،  لريا�شة  م�شتدام 
وال�شاحات،  امليييييادييين  كييافيية  يف  بييقييوٍة  نف�شها  عيين  التعبر  يف 
بنات  ت�شابق  ن�شهد  واليييييوم  الريا�شة.  جمييال  يف  وبالأخ�س 
وذلييك من  التتويج  البطولت ل�شعود من�شات  الإمييارات يف 
وكونها  البطولت.  التي حتققها يف  الرائعة  الأرقييام  خالل 

حتظى بدعم كبر من الدولة لتطوير قدراتها الريا�شية، 
الواقع  اأر�ييس  على  اإجنيييازاٍت  اإىل  الدعم  هييذا  ترجمت  حيث 

واأ�شهم هذا الدعم اي�شاً يف النت�شارات الغر م�شبوقة".
امليييييراأة  "عززت   : احلييو�ييشيينييي  اليييدكيييتيييورة جنييييوى  واأ�يييشيييافيييت 
املا�شية يف كافة  �شنة  الإماراتية ح�شورها خالل اخلم�شني 
الكفة  اإن  بل  الرجل،  حل�شور  م�شاوياً  بات  والييذي  املجالت 
املوؤ�شرات. ونحن على يقني  العديد من  متيل ل�شاحلها يف 
الريا�شي،  املجال  يف  جدارتها  �شتثبت  الإماراتية  املييراأة  بيياأن 
الريا�شية  دفيييية الحتيييييييادات  قيييييييادة  عييلييى  قييييييادرًة  و�ييشييتييكييون 
والنخراط يف جمالت ومهام العمل الريا�شي املختلفة بكل 

جدارة". 
وبرنامج  الفني  الدعم  -رئي�س  املن�شوري  مييرمي  وحتدثت 
التدريب يف اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية- 
عيين الييدعييم لييلييريييا�ييشييييية الإمييياراتييييييية: " لييقييد قييميينييا باإعداد 
ا�شراتيجية لتطوير الريا�شة الن�شائية بحيث يكون للمراأة 
دور اأكرب يف امل�شاركات الر�شمية حملياً ودولياً، كما مت اعتماد 
فرق  يف  لالعبات  يومية  و�شبه  منتظمة  تييدريييبييات  جيييداول 
الأكادميية وعملنا على توفر نخبة من املدربات �شاحبات 
املهارات الفنية والعملية للعمل مع هذه الفرق بالإ�شافة اإىل 
�شم ريا�شات جديدة على ح�شب رغبة �شيدات املجتمع، اإىل 

جانب عقد اجتماعات عديدة مع الحتادات املختلفة لزيادة 
الأن�شطة والربامج املعنية بالن�شاء �شمن فعالياتها والعمل 

على دعم وتطوير الريا�شات الن�شائية."
فاطمة  اأكييادميييييية  يف  ال�شلة  كييرة  لعبة  تناولت  جهتها  ميين 
ب�شكل  الأكييادميييييية  ميين  تلقته  اليييذي  الييدعييم  امل�شكري  حييييياة 
بداية دخويل  منذ  "اأدركت  عام:  ب�شكل  الدولة  ومن  خا�س 
اأحمل  اأنني  ال�شلة  لكرة  فريقها  اإىل  والن�شمام  الأكادميية 
اأن  جيداً  واأعلم  عندي  ما  اأف�شل  لتقدمي  كبرة  م�شوؤولية 
الت�شحيات  ميين  الكثر  �شيتطلب  الإجنييييازات  اإىل  الطريق 
ما  اأننا  التمرين خا�شة  و�شاعات طويلة من  اجليياد  والعمل 
اجلديد،  بفريقنا  خا�شة  هوية  �شنع  بداية  مرحلة  يف  زلنا 
اأنا حمظوظة جداً بوجود هذا الدعم الكبر من الأكادميية 
�شغفي،  وراء  ال�شعي  على  �شجعني  الييذي طاملا  والييدي  وميين 
كل  ميين  وال�ييشييتييفييادة  اأهييدافيينييا  نحو  الييركيييييز  علينا  �شيكون 

الفر�س املتاحة". 
فيما قال رئي�س ق�شم الربية الريا�شية الدكتور جورجيو�س 
الربية  ق�شم  اإن   " الربية:  بكلية  م�شارك  اأ�شتاذ  نا�شي�س 
املييحييرفييني الذي  بييياإعيييداد  الييربييييية مييلييتييزم  الييبييدنييييية بكلية 
الإماراتي  للمجتمع  الييبييدين  اليينيي�ييشيياط  بييرامييج  �شيقدمون 
يقوم  كييمييا  الييعيياميية.  ال�شحة  تييعييزيييز  يف  امل�شاهمة  وبييالييتييايل 

ا باإعداد اخلرباء الذين يقومون  ق�شم الربية البدنية اأي�شً
بييتييدريييب الييريييا�ييشيييييني ودعييمييهييم لييلييتييفييوق يف ريييا�ييشييتييهييم. اإن 

خريجينا ملتزمون بتكري�س جهودهم لتعزيز م�شاركة املراأة 
الإماراتية يف الريا�شة ل�شالح املجتمع يف الإمارات".

»تر�ث �لإمار�ت« ينظم ملتقى �فرت��سيًا مبنا�سبة يوم �ملر�أة �لإمار�تية

�سرطة �أبوظبي ت�ستعر�ض و�قع وم�ستقبل �ملر�أة �لإمار�تية يف برنامج بالدنا �أمانة
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افرا�شياً   ملتقى  الإمييييييارات  تيييراث  نيييادي  نييظييم 
الإماراتية،  املراأة  يوم  املا�شي مبنا�شبة  اخلمي�س 
الإماراتية«، مب�شاركة  املراأة  يوم  »ملتقى  بعنوان 
�شعادة الدكتورة فريدة احلو�شني املدير التنفيذي 
اأبوظبي  مييركييز  املييعييدييية يف  الأمييييرا�ييييس  لييقييطيياع 
لل�شحة العامة، والدكتورة ميثاء كني�س الهاملي 
رئي�شة جمل�س اإدارة �شركة ليوا، واملحامية علياء 
الدرمكي  �ييشييلييمييى حييمييد  واليييدكيييتيييورة  اليييعييياميييري، 
طبيبة الأ�شرة يف م�شت�شفى توام، واأدارت احلوار 
وح�شرت  اجلييراح،  ماجدة  وال�شاعرة  الإعالمية 
املييلييتييقييى ميييييثيياء اليي�ييشييويييدي مييديييرة مييركييز العني 

الن�شائي التابع لنادي تراث الإمارات.
�شعار  اإن  احلييو�ييشيينييي  فيييرييييدة  اليييدكيييتيييورة  وقييياليييت 
يييوم امليييراأة الإميياراتييييية لهذا العام »واقييع ملهم - 
قلب  ميين  ونييابييع  مميز  �شعار  م�شتدام«  م�شتقبل 
الوطن، ويوؤكد اأن املراأة الإماراتية تعدت مرحلة 
التمكني وو�شلت اإىل ما بعدها، واأنها بداأت جتني 
القطاعات  من  الكثر  يف  التمكني  مرحلة  ثمار 
الإجنيييازات  ميين  العديد  امليييراأة  فيها  قدمت  التي 

حتى �شارت منويجاً يحتذى عاملياً. 
واأ�شارت احلو�شني اإىل ت�شاعد ن�شبة تعليم املراأة 
اأكييرث من  اإىل  يف الفرات الأخييرة حتى و�شلت 
95 يف املائة، م�شيفة بالقول: »التعليم هو اأ�شا�س 
التمكني، واأ�شا�س كل امراأة ناجحة يف الدولة هي 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك فهي من وقفت 
ال�شن،  كبار  التعليم حتى  على  و�شجعت  ودعمت 
جمال  اأي  لييدخييول  املهمة  النافذة  هييو  فالتعليم 

والو�شول اإىل الأهداف«.
اإن  الهاملي  ميثاء  الييدكييتييورة  قييالييت  جهتها  ميين 
العديد  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك بذلت  �شمو 

من اجلهود لدعم املراأة ووهبت نف�شها لالإمارات، 
كيييزوجييية لييتييكييون �شنداً  وقيييدميييت ميييثييياًل عييظيييييميياً 
اآل  �شلطان  بيين  زايييد  ال�شيخ  لييه  املغفور  لزوجها 
نهيان »طيب اهلل ثراه«، واأي�شاً كاأم لتكون مثاًل 
ودعمها  تربيتها  نتاج  نييرى  التي  العظيمة  لييالأم 
بها  نفتخر  التي  العظيمة  الأ�شماء  يف  لأ�شرتها 

جميعاً.
ت�شل  والهمة  والإ�ييشييرار  العزمية  بيياأن  واأ�شافت 
لي�س  اإىل مراكز كبرة، ومنا�شب مميزة  باملراأة 
م�شتوى  على  واإمنيييا  املحلى  امل�شتوى  على  فقط 
�شفرة  الإميياراتييييية  امليييراأة  اأ�شبحت  الييعييامل حيث 
بف�شل عزميتها  كله  وهييذا  ووزيييرة  ودبلوما�شية 

والدعم الالحمدود من قيادتنا الر�شيدة.
اليييعييياميييري يف حييديييثييهييا اإىل  وتيييطيييرقيييت عيييلييييييياء 
م�شرتها،  يف  امليييييراأة  واجيييهيييت  الييتييي  الييتييحييديييات 
بكل  املييراأة  الإماراتية دعمت  القيادة  بيياأن  منوهة 

اإليه،  و�شلت  ما  اإىل  وت�شل  لتتقدم  حتتاجه  ما 
الثقايف  الييقييطيياع  املييييراأة يف  و�ييشييربييت مييثيياًل بتميز 

لت�شبح كاتبة واإعالمية ومذيعة و�شاعرة. 
وعن الناحية ال�شحية والأ�شرية قالت الدكتورة 
املقدمة  ال�شحية  الييرعيياييية  اإن  الييدرمييكييي  �شلمى 
للمراأة يف الدولة تبني مدى الهتمام بها الذي 
يبداأ منذ ال�شغر، بدءاً من الفحو�شات الدورية 
لالإناث يف مراحل مبكرة من خالل الفحو�شات 
وفقر  واليي�ييشييكيير  ال�شمنة  اأميييرا�يييس  عيين  اليييدوريييية 
لهن،  تقدم  التي  املطاعيم  اإىل  بالإ�شافة  الييدم، 
الفئات  بييعييدهييا ح�شب  الييفييحييو�ييشييات  تييتييواىل  ثييم 
العمرية. ونوهت اإىل اأن الفحو�شات واخلدمات 
ال�شحية للمراأة متوفرة يف جميع املراكز الطبية 
دون  حتتاجه  ملا  و�شولها  �شهولة  ل�شمان  وذلييك 
�شحة  على  تنعك�س  و�شالمتها  ف�شحتها  عيينيياء، 

الأ�شرة وبالتايل على �شحة و�شالمة املجتمع.
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ا�شتعر�شت �شرطة اأبوظبي واقع وم�شتقبل املراأة الإماراتية مبجالت العمل 
ال�شرطي والأمني  عرب برنامج "بالدنا اأمانة" والذي يبث يف اإذاعة اإف اإم 

اأبوظبي .
ب�شرطة  الب�شرية  امليييوارد  قطاع  مدير  النعيمي  �شاهني  �شامل  الييلييواء  وهناأ 
رئي�شة  مييبييارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  و�شمو  اليير�ييشيييييدة،    الييقيييييادة  اأبييوظييبييي 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة 
ال�شرطة  منت�شبات  وكافة  الإمارات"  "اأم  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 

مبنا�شبة يوم املراأة  الإماراتية والذي ي�شادف 28 اأغ�شط�س �شنوياً .
له  املغفور  املوؤ�ش�س  الوالد  وثقة  بدعم  حظيت  الإماراتية  املييراأة  اأن  واأو�شح 
باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" يف بداية تاأ�شي�س 
الدولة ونالت الهتمام والدعم يف خمتلف جمالت املعرفة والعلم ومنحتها 
القيادة الر�شيدة الثقة الكاملة للعمل يف خمتلف املجالت وتويل امل�شوؤولية 
اإجنييازات كثرة  واإثبات جدارتها حملًيا وعاملًيا حمققة  القيادية  واملنا�شب 
م�شرة  يف  للرجل  رئي�شياً   �شريكاً  تكون  اأن  وا�شتطاعت  الإمييييارات  لييدوليية 

تطوير الدولة يف كافة املجالت مبا فيها املجال الأمني . 
واأ�شار اإىل اأن �شرطة اأبوظبي اهتمت بتعزيز موقع املراأة الإماراتية ومتكينها 
من العمل يف كافة املهام ال�شرطية والأمنية مبا فيها املهام الدقيقة وال�شعبة 
وحتقيق جناحات مبهرة يف مكافحة اجلرمية و موؤ�شرات عالية يف املحافظة 
على الأمن وال�شالمة مبا يليق مبكانة اأبوظبي التي تعد اليوم من اأف�شل 

مدن العامل اأمناً واماناً .
يف  املهم  ودورهييا  باملراأة  الكاملة  الثقة  لديها  ال�شرطية  القيادة  اإن  واأ�شاف 
الأهيييداف  حتقيق  يف  فر�شها  وتعظيم  واإ�ييشييرافييييية  قيييييادييية   منا�شب  تييويل 

ال�شراتيجية باعتبار العمل ال�شرطي اأحد اأهم مقومات الأمن وال�شالمة 
التطوير  يتطلب  مبييا  املت�شارعة  واملييتييغييرات  التحديات  ظييل  يف  للمجتمع 
امل�شتمر وال�شتباقي ملنت�شبي ومنت�شبات ال�شرطة ملواجهة الأ�شكال امل�شتحدثة 

للجرمية.
يف  حاليا  ال�شرطة  وكليات  للجامعات  النوعية  العلمية  باملخرجات  واأ�شاد    
جاهزية  موؤكداً  للوطن  الب�شرية  الييرثوة  وم�شتقبل  واقع  لتعزيز  الإمييارات 
التطوير  على  وقييدراتييهييا  امل�شتقبلية  املييتييغييرات  ل�شتباق  اأبييوظييبييي  �شرطة 
الكفاءات  متطلبات  ورفيييع  الب�شري  العن�شر  ا�شتقطاب  لعملية  امل�شتمر 

املطلوبة  ملواجهة التحديات .
ن�شائية وطنية من  لعنا�شر  اأمييانيية  منييياذج  م�شيئة  بييالدنييا  برنامج  وقييدم 
املتميزات يف جمالت العمل  ب�شرطة اأبوظبي وحتدثت "مهند�شة طران" 
اإ�شرارها  عيين  اأبييوظييبييي  �شرطة  طيييران  اإدارة  ميين  ال�شام�شي  را�ييشييد  اليييرمي 
وعييزميييتييهييا يف بييداييية  الييعييمييل عييلييى مييواجييهيية  الييتييحييديييات واإثيييبيييات جدارتها 
الطائرات فرع  املطلوبة  يف ق�شم �شيانة  ال�شتجابة  �شرعة  بتميز وحتقيق 
العمل  "فيونك�س" من خالل مهامها يف  الطائرات  اللكرونيات وكهرباء 
بجميع اأنظمة الكهرباء واللكرونيات مثل حتميل وتنزيل بيانات الطائرة  
اأنظمة   وبرجمة  والإلكرونيات  بالكهرباء  املتعلقة  القطع  وتركيب  وفييك 

الطائرة لأغرا�س ال�شيانة.
مكافحة  مديرية  من  الكعبي  جمعة  كيميائي" مييرمي  "مهند�س  واأ�ييشييارت  
املخدرات اإىل جمال تخ�ش�شها يف الهند�شة الكيميائية ب�شكل عام  ومهامها 
املختربات  و�ييشييغييل  وكيييييمييييياء  اليي�ييشيينيياعييييية  الييعييمييليييييات  وتييطييوييير  ت�شميم  يف 
هند�شة  لتطبيق  واأمنية  اقت�شادية  ناحية  من  امل�شروع  ودرا�شة  والربجمة 
الكيميائية جتنبا  ال�شالئف  وعملها يف مراقبة  البيئية  وال�شالمة  ال�شحة 

ل�شوء ا�شتخدام هذه املواد ب�شورة  غر م�شروعة. 
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وجدت درا�سة اأنه يف حني اأن SARS-CoV-2، ل يوؤثر ب�سكل 
مبا�سر على الدماغ، اإل اأن ال�ستجابة املناعية الناجتة عن العدوى 

تدمر الأوعية الدموية يف الدماغ.
وبح�سب الدرا�سة ال�سغرية، التي اأجراها باحثون من املعهد الوطني 
وهو   ،)NINDS( الدماغية  وال�سكتة  الع�سبية  لال�سطرابات 
جزء من معاهد ال�سحة الوطنية الأمريكية، فاإنه هذا ما يوؤدي 

اإىل اأعرا�ض ع�سبية ق�سرية وطويلة الأمد.

فح�س   ،Brain جمييليية  يف  نيي�ييشييرت  الييتييي  لييليينييتييائييج  ووفيييقيييا 
الباحثون تغرات الدماغ لدى ت�شعة اأ�شخا�س ماتوا فجاأة بعد 
الإ�شابة بالفرو�س، ووجدوا اأدلة على اأن الأج�شام امل�شادة - 
الربوتينات التي ينتجها اجلهاز املناعي ا�شتجابة للفرو�شات 
املبطنة  اخلاليا  على  هجوم  يف  متورطة   - الآخرين  والغزاة 

لالأوعية الدموية يف الدماغ، ما يوؤدي اإىل التهابه وتلفه.
البحثي  الفريق  اأجييراهييا  �شابقة  درا�ييشييات  احلييال يف  هو  وكما 
SARS-CoV-2  يف  ذاتيييه، مل جتييد الييدرا�ييشيية اجلييديييدة 
ي�شيب  يكن  مل  الفرو�س  اأن  اإىل  ي�شر  مييا  املر�شى،  اأدمييغيية 

الدماغ ب�شكل مبا�شر.
وميكن لفهم كيف ميكن اأن يت�شبب SARS-CoV-2 يف 
اإحداث تلف يف الدماغ قد ي�شاعد يف تطوير عالجات ملر�شى 
طويلة  ع�شبية  اأعرا�س  من  يعانون  الذين  "كوفيد19-"، 

الأمد.
املعهد  ال�شريري يف  املييدييير  نييياث،  اأفييييينييدرا  الييدكييتييور  وتييو�ييشييل 
واملوؤلف  الدماغية  وال�شكتة  الع�شبية  الوطني لال�شطرابات 
يتم  التي  امل�شادة  الأج�شام  اأن  وفريقه،  للدرا�شة،  الرئي�شي 
طريق  عن  ت�شتهدف  قد  لي"كوفيد19-"  ا�شتجابة  اإنتاجها 

اخلطاأ اخلاليا املهمة للحاجز الدموي الدماغي.
وتيي�ييشيياعييد اخليياليييا الييبييطييانييييية املييكييد�ييشيية بيياإحييكييام عييلييى تكوين 
ال�شارة من  املييواد  والييذي مينع  الدماغي،  الييدمييوي  احلاجز 

الو�شول اإىل الدماغ مع ال�شماح مبرور املواد ال�شرورية.
اأن يوؤدي تلف اخلاليا البطانية يف الأوعية الدموية  وميكن 
يف الدماغ اإىل ت�شرب الربوتينات من الدم، وهذا ي�شبب نزيفا 
وجلطات لدى بع�س مر�شى "كوفيد19-"، وميكن اأن يزيد 

من خطر الإ�شابة بال�شكتة الدماغية.
ال�شفائح  يجلب  البطانية  اخلاليا  تن�شيط  "اإن  نيياث:  وقييال 

الدموية، ما يت�شبب  الأوعية  التي تلت�شق بجدران  الدموية 
يف تكوين اجللطات وحدوث ت�شرب. ويف الوقت نف�شه تتعطل 
يييييوؤدي اإىل  الييبييطييانييييية مييا  الييو�ييشييالت ال�شيقة بييني اخليياليييا 

ت�شربها".ولأول مرة، لحظ الباحثون تر�شبات من املجمعات 
امل�شادة  الأج�شام  ترتبط  عندما  تت�شكل  جزيئات   - املناعية 
البطانية يف  مب�شادات )مييواد غريبة( - على �شطح اخلاليا 
هذه  مثل  تدمر  اأن  وميكن  "كوفيد19-".  مر�شى  اأدمييغيية 

املجمعات املناعية الأن�شجة عن طريق حتفيز اللتهاب.
وتعتمد الدرا�شة على اأبحاثهم ال�شابقة، التي وجدت اأدلة على 
وت�شربها.  الدموية  الأوعييييية  ترقق  عن  الناجم  الدماغ  تلف 
اأن ال�شرر قد يكون ناجتا عن ا�شتجابة اجل�شم  وا�شتبهوا يف 

الطبيعية لاللتهابات للفرو�س.
الدكتور  قام  املناعية،  ال�شتجابة  هذه  ا�شتك�شاف  من  وملزيد 
ناث وفريقه بفح�س اأن�شجة املخ ملجموعة فرعية من املر�شى 
يف الدرا�شة ال�شابقة. ووقع اختيار الأ�شخا�س الت�شعة، الذين 
تراوح اأعمارهم بني 24 و73 عاما، لأنهم اأظهروا عالمات 
تلف الأوعية الدموية يف الدماغ بناء على فحو�شات الدماغ 

الهيكلية.
10 عنا�شر حتكم.  ميين  امليياأخييوذة  تلك  مييع  العينات  وقييارنييوا 
املناعية  وال�ييشييتييجييابييات  الع�شبي  اللييتييهيياب  الييفييريييق  ودر�ييييس 
با�شتخدام الكيمياء الن�شيجية املناعية، وهي تقنية ت�شتخدم 

الأج�شام امل�شادة لتحديد بروتينات حمددة يف الأن�شجة.
على  عالمات  ال�شابقة،  الييدرا�ييشييات  يف  كما  الباحثون،  ووجييد 
وجود ت�شريب يف الأوعية الدموية، بناء على وجود بروتينات 

الييدميياغ. وهييذا ي�شر  الييدم التي ل تعرب احلاجز الدموي يف 
اأن الو�شالت ال�شيقة بني اخلاليا البطانية يف احلاجز  اإىل 

الدموي الدماغي تالفة.

اإىل هجوم بو�شاطة ج�شم م�شاد ين�شط  النتائج  وت�شر هذه 
البطانية،  اخلاليا  تن�شيط  يتم  وعندما  البطانية.  اخلاليا 
التي  اللت�شاق  جييزيييئييات  ت�شمى  بروتينات  عيين  تعرب  فيياإنييهييا 
البع�س.  ببع�شها  الييدمييوييية  ال�شفائح  الييتيي�ييشيياق  يف  تت�شبب 
وعرث على م�شتويات عالية من جزيئات اللت�شاق يف اخلاليا 

البطانية يف عينات اأن�شجة املخ.
يجلب  البطانية  اخلاليا  "تن�شيط  اأن  ناث  الدكتور  واأو�شح 
ال�شفائح الدموية التي تلت�شق بجدران الأوعية الدموية، ما 
يوؤدي اإىل تكون اجللطات وت�شبب الت�شرب، ويف نف�س الوقت 
يوؤدي  ما  البطانية  ال�شيقة بني اخلاليا  التقاطعات  تتعطل 
تيياأتييي اخلاليا  قييد  الييتيي�ييشييرب،  حيييدوث  ت�شربها. ومبييجييرد  اإىل 
اللتهاب.  وت�شبب  ال�شرر،  لإ�ييشييالح  البالعم  مثل  املناعية 

وهذا بدوره يت�شبب يف تلف اخلاليا الع�شبية".
ووجييييد الييبيياحييثييون اأنييييه يف امليينيياطييق الييتييي تيي�ييشييررت اخلاليا 
البطانية، اأظهر اأكرث من 300 جني تعبرا اأقل، بينما زادت 
التاأك�شدي  بييالإجييهيياد  اجلينات  هييذه  وارتبطت  جينات.  �شتة 
وقد  الييغييذائييي.  التمثيل  وا�ييشييطييراب  اليينييووي  وتلف احلم�س 
الع�شبية  لالأعرا�س  اجلزيئي  الأ�شا�س  على  اأدليية  هذا  يوفر 

املتعلقة بي"كوفيد19-" ويقدم اأهدافا عالجية حمتملة.
وتقدم هذه النتائج نظرة ثاقبة لال�شتجابة املناعية التي ت�شر 
يزال  ما  لكن  "كوفيد19-".  بعدوى  الإ�شابة  بعد  بالدماغ 
من غر الوا�شح ما هو امل�شت�شد الذي ت�شتهدفه ال�شتجابة 

املناعية، حيث مل يتم اكت�شاف الفرو�س نف�شه يف الدماغ.
اآثيييييار لييفييهييم وعييييالج الأعرا�س  وقيييد تييكييون لييلييدرا�ييشيية اأييي�ييشييا 
ت�شمل  والييتييي  "كوفيد19-"،  بعد  امليييدى  طويلة  الع�شبية 
النوم،  وم�شاكل  وال�شم،  الييتييذوق  وفييقييدان  والتعب،  ال�شداع، 

و"�شباب الدماغ".

يوؤدي اإىل اأعرا�ض ع�سبية ق�سرية وطويلة الأمد

باحثون يكت�سفون كيف تدمر عدوى "كوفيد- 19" �لدماغ

م�ساكل �لغدة �لدرقية ترتبط بزيادة خطر �لإ�سابة باخلرف

على  احلا�شل  وينغ،  ه�شيانغ  �شني  الدرا�شة  موؤلف  وقييال 
الدكتوراه يف الطب من جامعة براون يف بروفيدن�س، رود 
الغدة  ا�شطرابات  ارتبطت  احلييالت،  بع�س  "يف  اآيييالنييد: 

الدرقية باأعرا�س اخلرف التي ميكن عك�شها بالعالج. 
ويف حني اأن هناك حاجة اإىل مزيد من الدرا�شات لتاأكيد 
مب�شاكل  دراييية  على  النا�س  يكون  اأن  يجب  النتائج،  هييذه 
الغدة الدرقية كعامل خطر حمتمل للخرف والعالجات 

الييذي ل  املييعييريف  الييتييدهييور  تبطئ  اأو  اأن متنع  التي ميكن 
رجعة فيه".

ونظر الباحثون يف ال�شجالت ال�شحية لي 7843 �شخ�شا 
تايوان،  يف  حييديييثييا  بييياخليييرف  اإ�ييشييابييتييهييم  ت�شخي�س  وقيييع 
وقارنوها مع نف�س العدد من الأ�شخا�س الذين مل ي�شابوا 

باخلرف. وكان متو�شط اأعمارهم 75 عاما.
وحلل الباحثون البيانات ملعرفة من لديه تاريخ من ق�شور 

الغدة الدرقية اأو فرط ن�شاط الغدة الدرقية.
والييذي ُيطلق عليه  الدرقية،  الغدة  ن�شاط  ويحدث فرط 
الغدة  تييفييرز  عندما  الييدرقييييية،  الييغييدة  ن�شاط  فييرط  اأي�شا 

الدرقية الكثر من الهرمونات.
وهذا ميكن اأن يزيد من التمثيل الغذائي. 

املق�شييييييود  غيير  اليييوزن  فقييييييدان  الأعيييييرا�س  وت�شميييييل 
اأو  والع�شبية  انتظامها  عدم  اأو  القلب  �شربات  و�شيييييرعة 

القلق.
وكان ما جمموعه 102 �شخ�شا يعانون من ق�شور الغدة 

الدرقية و133 م�شابا بفرط ن�شاط الغدة الدرقية.
الغدة  نيي�ييشيياط  فيييرط  بييني  �شلة  اأي  الييبيياحييثييون  يييجييد  ومل 

الدرقية واخلرف.
 ،0.9% اأو  68 منهم،  ومن بني امل�شابني باخلرف، كان 
يعانون من ق�شور الغدة الدرقية، مقارنة بي 34 من غر 

امل�شابني باخلرف، اأو 0.4%.
التي  الأخييييرى  الييعييوامييل  بتعديل  الباحثون  قييام  وعيينييدمييا 

ميكن اأن توؤثر على خطر الإ�شابة باخلرف،
 مثل اجلن�س والعمر وارتفاع �شغط الدم ومر�س ال�شكري، 
والذين  عاما   65 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  اأن  وجييدوا 
يييعييانييون ميين قيي�ييشييور الييغييدة الييدرقييييية كييانييوا اأكيييرث عر�شة 
بالأ�شخا�س  مييقييارنيية   80% بن�شبة  بيياخلييرف  لالإ�شابة 
يف نييفيي�ييس الييعييميير مميين ل يييعييانييون ميين ميي�ييشيياكييل يف الغدة 

الدرقية.
وبالن�شبة لأولئك الذين تقل اأعمارهم عن 65 عاما، مل 
يكن وجود تاريخ من ق�شور الغدة الدرقية مرتبطا بزيادة 

خطر الإ�شابة باخلرف.

الييبيياحييثييون فييقييط اإىل الأ�ييشييخييا�ييس الذين  وعيينييدمييا نييظيير 
اأكرث  اأنهم  وجييدوا  الدرقية،  الغدة  لق�شور  اأدوييية  تناولوا 
عر�شة لالإ�شابة باخلرف بثالث مرات من اأولئك الذين 

مل يتناولوا الدواء.
اأن  هو  لذلك  التف�شرات  اأحييد  يكون  "قد  وينغ:  واأو�ييشييح 
اأكرب  باأعرا�س  لالإ�شابة  عر�شة  اأكييرث  الأ�شخا�س  هييوؤلء 

من ق�شور الغدة الدرقية حيث يلزم العالج".

واأ�شار وينغ اإىل اأن الدرا�شة القائمة على املالحظة ل تثبت 
اأن ق�شور الغدة الدرقية هو �شبب للخرف، بل تظهر فقط 

ارتباطا.
وكان اأحد قيود الدرا�شة هو اأن الباحثني مل يتمكنوا من 
ت�شمني معلومات حول مدى �شدة ق�شور الغدة الدرقية 

للم�شاركني.
.Neurology ون�شرت نتائج الدرا�شة كاملة يف جملة

اأظهرت درا�سة جديدة اأن كبار ال�سن امل�سابني بق�سور الغدة الدرقية، املعروفني اأي�سا با�سم خمول الغدة الدرقية، قد يكونون اأكرث عر�سة لالإ�سابة باخلرف.
ووفقا للدرا�سة، كان خطر الإ�سابة باخلرف اأعلى بالن�سبة لالأ�سخا�ض الذين تتطلب حالتهم الدرقية عالجا بديال بهرمون الغدة الدرقية.

ويحدث ق�سور الغدة الدرقية عندما ل تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية. وهذا ميكن اأن يبطئ عملية التمثيل الغذائي. وت�سمل الأعرا�ض 
ال�سعور بالتعب وزيادة الوزن واحل�سا�سية جتاه الربودة.
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العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/لتويا  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN مل�شتح�شرات التجميل  رخ�شة رقم:3723046 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/ياينك  بان  التنمية القت�شادية  دائيييرة  تعلن 

CN للحالقه الرجاليه  رخ�شة رقم:3731547 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/ليندا  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN بيبي ملالب�س الطفال  رخ�شة رقم:3696479 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/ليف  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN واي للمالب�س اجلاهزة  رخ�شة رقم:1171960 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ذا رويال 

CN العقارية  رخ�شة رقم:3012680 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/ركن  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

الكرامة للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1151002 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/تلة بني 

يا�س للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1526673 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/�شبي�شل 

للرخام
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2211495 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
�شاكل  :مطعم  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: �شانهدا رخ�شة رقم : 4566572 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة احمد جمعه را�شد جمعه �شامل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف امر ح�شني �شم�س احلق

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
ت�شديق  :مكتب  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للطباعة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 4299973 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد علي احمد دوره الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل حممد ح�شن حممود البلو�شي

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مركز قمر الليل 

للعناية بالرجال
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1111428 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة احمد ابراهيم احمد ال�شيبه ال�شحي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ابراهيم احمد حممد ال�شيبه ال�شحي

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :جافا نيلز لوجن

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 4146420 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبداهلل جمال ح�شني حممد بن رفيع %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف فاطمه �شعيد �شيف را�شد الرا�شدي
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
�شم�س  :�شالون  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

النهار للرجال
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1044142 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة احمد ابراهيم احمد ال�شيبه ال�شحي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ابراهيم احمد حممد ال�شيبه ال�شحي

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
�شكاي  :ريد  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمقاولت والنقليات العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 3773003 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداهلل علي را�شد ال�شيبى ال�شحي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف جنيب علي �شعيد �شعدون اليعقوبي

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كنري لتجارة قطع غيار ال�شيارات ذ.م.م

رخ�شة رقم : CN 3742316 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد �شيدول عامل حممد �شم�س العامل من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد �شيدول عامل حممد �شم�س العامل من 49 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف غالب عبداهلل �شلطان �شيف الكعبى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كنري لتجارة قطع غيار ال�شيارات ذ.م.م

COUNTRY AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C

اإىل/ كنري لتجارة قطع غيار ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

COUNTRY AUTO SPARE PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:كوردينادورا ميدل اي�شت خلدمات ال�شحن ذ.م.م
عنوان ال�شركة:وحدة ثري �شيك�شيتي كومينيتيز العقارية ذ.م.م B - مكتب 2711 - 

3 طموح  الرمي  الرمي،  جزيرة   -  C1 - C12
CN 2239021 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
 1 اأبوظبي  فرع   - احل�شابات  وتدقيق  ملراجعة  برينز  ال�شادة/برمير  تعيني   -  2
حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/16  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،
 CN2239021:اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم

- تاريخ التعديل:2022/8/26
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي املعني خالل مدة 

العالن. هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما   30
 قطاع ال�ضوؤون التجارية

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :فيوت�شر فيف لتجارة الدوات 

الكهربائية ذ.م.م
رخ�شة رقم : CN 2809423 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل اإ�شم جتاري من/ فيوت�شر فيف لتجارة الدوات الكهربائية ذ.م.م
FUTURE WAVE ELECTRICAL EQUIPMENT TRADING L.L.C

اإىل / ال�شعد لتجارة ال�شباغ والكهرباء ذ.م.م
AL SAAD ELECTRICAL AND PAINT TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ايدو ميرا لإدارة املنا�شبات

رخ�شة رقم : CN 4557750 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ ايدو ميرا لإدارة املنا�شبات
EDUMITRA EVENT MANAGEMENT

اإىل/ ايدو مرا لإدارة املنا�شبات
EDU MITHRA EVENT  MANAGEMENT

false

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :خمبز يامازاكي ذ.م.م

رخ�شة رقم : CN 2374578 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ خمبز يامازاكي ذ.م.م

YAMAZAKI BAKERY L.L.C

اإىل/ مطعم وخمبز يامازاكي ذ.م.م
YAMAZAKI BAKERY AND RESTAURANT L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مطعم  5610001
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :توب �شيتاجوجن لتجارة مواد الغذائية

رخ�شة رقم : CN 4581519 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ توب �شيتاجوجن لتجارة مواد الغذائية

TOP CHITTAGONG FOOD STUFF TRADING
اإىل/ بقالة توب �شاندويب

TOP SUNDWIP GROCERY
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بقالة  4711003

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة املواد الغذائية املجمدة - باجلملة  4630134
 تعديل ن�شاط / حذف بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة  4721030

 تعديل ن�شاط / حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة  4721001
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة الأ�شماك و الأغذية البحرية املجمدة - باجلملة  4630116

 تعديل ن�شاط / حذف بيع املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - بالتجزئة  4721032
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(



االثنني   29  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13632  
Monday    29    August    2022   -  Issue No   13632 25

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

يف �لدعوى رقم:2022/95 جتاري م�سارف كلي
 2022/95 رقم  الدعوى  يف  دبي  حمكمة  عدالة  قبل  من  واملعني  الن�شر  اخلبر/عمار  يعلن 
جتاري م�شارف كلي ، واملقامة من املدعي/م�شرف ال�شارقة ال�شالمي ، وتنفيذا للمهمة فان 
املدعي عليهم/هدى �شلطان �شيف حممد املدفع ، حممد عبداهلل ا�شماعيل احمد الع�شب ، 
ا�شماعيل عبداهلل ا�شماعيل الع�شب  امنه عبداهلل ا�شماعيل ، عائ�شة عبداهلل ا�شماعيل الع�شب 
، زينب عبداهلل ا�شماعيل الزرعوين ، مدعوين حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية او بوا�شطة 
املييوافييق:2022/9/1 يف متام ال�شاعة:02:00 الثانية  وكيل معتمد واملقرر عقده يوم اخلمي�س 
ظهرا يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية الو�شل بزن�س �شنر - 
بجوار فندق جي 5 )فندق روتانا �شابقا( - �شارع رقم 27 - الطابق التا�شع - مكتب رقم 702 
- رقم مكاين:94178 32428 لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اعاله واح�شار 

جميع الوراق وامل�شتندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اداء مهمتنا .

اخلبري امل�سريف
عمار الن�سر/0507935181

اإعالن بالن�ضر حل�ضور اجتماع اخلربة امل�ضرفية

70197 العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

يف �لق�سية رقم:2022/820 مدين جزئي دبي
بيي روكي مالهوترا - مبا  اىل املدعي عليه الثاين/راكي�س مالهوترا املعروف 
ان املدعي/نرفيكار �شينغ ا�شوك �شينغ قد اقام �شدكم الق�شية امل�شار اليها 
اعاله وحكمت حمكمة دبي املوقرة بتعيني اخلبر احل�شابي �شاحب الدور 
يرجى   ، باحلكم  النطق  جل�شة  حت�شرو  مل  انكم  وحيث  الدعوى  يف  للنظر 
ع�شر  احلادية  ال�شاعة  املييوافييق:2022/9/2  اجلمعة  يوم  قد حتدد  انه  العلم 
�شباحا am 11:00 كموعد جلل�شة اخلربة عن بعد عرب تطبيق zoom يف 
الدعوى اعاله ويتعني عليكم التوا�شل معنا مبوعد �شابق وتزويدنا بو�شيلة 
تزويدكم  من  نتمكن  حتى  بكم  اخلا�شة  )اللكرونية(  الرقمية  التوا�شل 
التي  وامل�شتندات  الوثائق  كافة  تقدمي  عليكم  يتعني  كما  الجتماع  برابط 

توؤيد موقفكم يف الدعوى .
خبري ح�ضابي
د.حمد ال�ضام�ضي

اإعـــالن

70545 العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

�سركة �يه �م جي �نفي�سمينت �ض.م.ح - مركز دبي �لتجاري �لعاملي
اآدم لالإ�شت�شارات هي الوكيل امل�شجل ل�شركة ايه ام جي انفي�شمينمت �س.م.ح

املتحدة  العربية  الميييارات   ، العاملي  التجاري  دبييي  مركز  يف  تاأ�ش�شت  �شركة 
برقم   2019 يونيو   28 يف  الييعيياملييي  الييتييجيياري  دبييي  مييركييز  يف  م�شجلة  ك�شركة 
انفي�شمينت  ام جي  ايه  �شركة  ان  اأخطر مبوجبه   ،  L-0100:رقم ترخي�س 
�س.م.ح تخ�شع لعملية الت�شفية ويجوز للدائنني اتخاذ الجراءات الالزمة 
لت�شوية/حماية م�شاحلهم على الفور يف غ�شون 15 يوم من هذا ال�شعار عن 

طريق الت�شال بالوكيل امل�شجل على:
اآدم لالإ�شت�شارات

مكتب رقم 210 ، جممع الذهب والملا�س
�س.ب:183827 ، دبي ، المارات العربية املتحدة .

اإ�ضعار الت�ضفية للجمهور

70021
العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005072 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ممتاز ح�شني اعظم ح�شني - جمهول حمل الإقامة 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/8/29 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
ال�شارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 4 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  وذلك خالل مدة ل  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
 حرر بتاريخ  2022/8/25  

مكتب اخلدمات الق�ضائية      
نوف عمر الدوخي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002415 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اأوباه عبي�س احمد - جمهول حمل الإقامة 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/8/31 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 6 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  وذلك خالل مدة ل  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
 حرر بتاريخ  2022/8/17  

مكتب اخلدمات الق�ضائية      
اميان احمد العو�ضي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
كلي   مدين   AJCFICICIV2022 /0002354 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : طالل �شعيد - جمهول حمل الإقامة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/6 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 5 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  وذلك خالل مدة ل  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
 حرر بتاريخ  2022/8/23  

مكتب اخلدمات الق�ضائية      
مرمي جمعة الكعبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
كلي   مدين   AJCFICICIV2022 /0002354 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شبحي حممد خر خ�شراء - جمهول حمل الإقامة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/6 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 5 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  وذلك خالل مدة ل  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
 حرر بتاريخ  2022/8/23  

مكتب اخلدمات الق�ضائية      
مرمي جمعة الكعبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
كلي   مدين   AJCFICICIV2022 /002354 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبداهلل بن خ�شراء - جمهول حمل الإقامة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/6 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 5 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  وذلك خالل مدة ل  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
 حرر بتاريخ  2022/8/23  

مكتب اخلدمات الق�ضائية      
مرمي جمعة الكعبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 
     املو�ضوع: الأ�ضماء

املييدعييوة/ امنه خلفان  بييان  را�ييس اخليمة  دائيييرة حماكم   تعلن 
الرابع )ما�شي( وم�شمى  �شعيد  تقدمت بطلب ا�شافة املقطع 
خلفان  ال�شافة/امنه  بعد  ا�شمها  ليكون  )الكعبي(  القبيلة 
ان  العييرا�ييس  يف  م�شلحة  لييه  ميين  وان  الكعبي،  ما�شي  �شعيد 
يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العييالن امام ق�شم 

ال�شهادات يف حمكمة را�س اخليمة البتدائية.
قا�سي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية
عبداللطيف احمد القوين

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70349 العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 
MOJAU_2022- 0084621 رقم املعاملة

تنازل /بيع- اعالن بالن�ضر
اجلن�شية   ، ال�شام�شي  هفوف  عبيد  حممد  ال�شيد:ابراهيم  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد/ 100% وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  المارات يرغب يف 

ابراهيم �شالح ح�شن �شالح احلو�شني ، اجلن�شية المارات بالرخ�شة امل�شماه )عابر الطريق 
لتاأجر ال�شيارات( تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 784071 ال�شادرة من 

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

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 
تنازل /بيع- اعالن بالن�ضر

اجلن�شية   - مرجات  ها�شم  حممد  ا�شيف  ال�شيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  باك�شتان 
)�شمال  امل�شماه  الرخ�شة  يف  باك�شتان  اجلن�شية   - خان  حمبت  احمد  ال�شيد:نور 
رقم  رخ�شة  مبوحب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  املعدنية(  اخلردة  لتجارة  ال�شناعية 

اخرى: تعديالت   . بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   777128
ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة    وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 70555
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء امر    AJCFICICPL2022 /0002789 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد عليه م�شبح عبداهلل بن غليطه الغفلي
 العنوان:9588222 

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/7/28 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالتايل   ، ال�شناين  الدوخي  عمر  يو�شف   / ل�شالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى 
تاريخ  عليه من   %5 الفائدة  مع  درهم  الف   400 مبلغ  باداء  عليه  املدعي  نامر 
ال�شتحقاق 2021/7/27 وحتى ال�شداد للمدعي مع الزام املدعي عليه بالر�شوم 
اعتبارا  القانونية 15 يوما  املدة  وامل�شروفات - حكما قابال لال�شتئناف خالل 

من اليوم التايل لن�شره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    SHCFICIPOR2022 /0003124 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �شا�س التعمر لالن�شاءات ذ.م.م رخ�شة برقم 727852 وميثلها ال�شيد/ماجد 
عبدالقادر احلاج علي ب�شفته مدير - اجلن�شية �شوريا 

 العنوان:9517659 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/5/25 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 
ل�شالح / اجل�شور لتجارة مواد البناء وميثلها/عبداهلل بور احمدي بالتايل احلكم حكمت املحكمة 
مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ مايل اجمايل وقدره )161417( 
مائة واحد و�شتون الف واربعمائة �شبعة ع�شر درهما وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
بالر�شوم  عليها  املدعي  وبالزام  به  املق�شي  املبلغ  تتجاوز  ال  على  ال�شداد  الق�شائية وحتى متام 
وامل�شروفات و 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة - حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 
اإعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�ضر 

املرجتعة ال�ضيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001591/ 

اإىل املحكوم عليه : احمد حممد عي�شى حامد 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:موؤ�ش�شة 
عقارات عجمان )عقار( ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :15904.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة عجمان الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - اجمل �ضرف الدين
جزئي مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004206/ 

اإىل املحكوم عليه : اجمل �شرف الدين
املنفذ:حماد  املدعي  ل�شالح  عنه �شدك  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
اأن املحكوم له  امل�شار اليها اعاله، ومبا  ، اجلن�شية بريطاين ، يف الق�شية  ب�شر �شودري 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :217974
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - يون�س ح�ضن علي ح�ضن اجل�ضمي
املرجتعة ال�ضيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004165/ 

اإىل املحكوم عليه : يون�س ح�شن علي ح�شن اجل�شمي
املنفذ:روؤية  املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
ملقاولت البناء ذ.م.م ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :17160
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 
اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر    

                  يف  الطعن رقم:1074/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون الوىل رقم 232

مو�شوع الطعن : قبول النق�س �شكال ومو�شوعا ونق�س احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة 
ال�شتئناف ل�شدار حكمها على �شوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �شده بالر�شوم 

وامل�شاريف والتعاب . 
الطاعن:ر�شملة تريد فاينان�س فاند

 - o14 عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - معرب اخلليج التجاري - �شارع البراج - بناية
الطابق 14 - مكتب بيكر مكنزي حبيب املال - مكاين:2563786091 - �س.ب:2268 دبي - هاتف 

رقم:044230000 - فاك�س:044479777 - وميثله:حبيب حممد �شريف عبداهلل املال
-  مطعون  م.م.ح   & كوموديتيز  انرجي  فارلني   -2 فيياروق  :  1- حممد  اإعالنهما  املطلوب 

�شدهما 
يف  احلييق  ولكم  الطاعن  من  املقدمة  الطعن  �شحيفة  من  بن�شخة  نبلغكم    : الإعييالن  مو�شوع 

تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70353 العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اعالن بالن�ضر        
 1096/2022/460 نزاع مدين 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �شده : 1- عادل عثمان خلف عثمان احمد  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :باب املدينة لتاأجر ال�شيارات �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )29.968( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 

ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
قاعة  يف  �شباحا   09:00 ال�شاعة   2022/9/5 املييوافييق  الثيينييني  يييوم  جل�شة  لها  وحيييددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  9379/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:431 ل�شنة 2020 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )501.366.954.87( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف  .
طالب التنفيذ : م�شرف اأبوظبي ال�شالمي

عنوانه:المارات - امارة دبي - الو�شل - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى امارات اترمي - �شقة مكتب 
252 - وميثله:عفراء عيدرو�س حممد الها�شمي

املطلوب اإعالنه : 1- ال�شركة اخلليجية لال�شتثمارات العامة �س.م.ع - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : نعلنكم انه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ا�شهم )وهي 2.070.000 �شهم 
لدى امالك للتمويل و 108.281.254 �شهم لدى �شركة �شقر الوطنية للتامني و�شهم واحد لدى بنك دبي 
التجاري و 1.683 �شهم لدى بنك المارات لال�شتثمار و 7.912 �شهم لدى ال�شركة اخلليجية لال�شتثمارات 
العامة و 48.178 �شهم لدى بنك امل�شرق و 35.000.000 �شهم لدى موارد للتمويل و 3.042.300 �شهم لدى 

ال�شركة الوطنية للتاأمينات العامة( وفاء ملبلغ املطالبة وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  4470/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2022/423 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )499.817.38( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف  .
طالب التنفيذ : تراينت لتجارة الأبواب املقاومة للحريق

عنوانه:المارات - امارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - �شارع �شيح �شعيب - مبنى قطعة الر�س 
رقم:532-6381 - �شقة مكتب 1

املطلوب اإعالنه : 1- بيفر جلف جويرني اند كالدينج �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )499.817.38(
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  5046/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2021/3401 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )109612( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف  .
طالب التنفيذ : ال�شركة املتحدة للتكنولوجيا والتجارة

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�س بنايه امل�شرف الطابق 14 مكتب رقم 1407
املطلوب اإعالنه : 1- الف�شاء للمقاولت وال�شيانة العامه ذ.م.م - فرع دبي - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)109612( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجييراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  2612/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:1172/2021 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )854.992.75( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف  .
طالب التنفيذ : م�شرف الهالل �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - اخلان - ال�شارقة
منفذ   : �شفتهما   - في�شاجان  ماتو�شيان  ليلى   -2 العامة  للتجارة  ماتو�شيان   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

�شدهما
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)854992.75( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة ، 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجييراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  3992/2022/253 تنفيذ �ضيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة ارقام )000229 و 000248 و 000443( وال�شادر عن 

بنك راأ�س اخليمة الوطني بقيمة )43.457.50(   .
طالب التنفيذ : �شركة انربال�شت املحدودة

الغامن  مركز   - القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  بر�شتيج  مكتب   - اخلييان   - ال�شارقة  عنوانه:امارة 
لالعمال - الطابق ال�شاد�س - مكتب 606 - هاتف:065289955 - فاك�س:065289922

املطلوب اإعالنهما : 1- اي يف ايه ان للمقاولت �ييس.ذ.م.م 2- �شنتتو ابراهام بيجو اليك�س - �شفتهما : 
منفذ �شدهما

املنفذ به  املبلغ  والييزامييك بدفع  اعيياله  املييذكييورة  التنفيذية  الدعوى  اأقييام عليك  : قد  الإعييالن  مو�شوع 
وقدره )43562.5( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13632 بتاريخ 2022/8/29 70392

اعالن بالن�ضر        
                  يف  املنازعة رقم:3098/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثانية ع�شر رقم 761
مو�شوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن ب�شداد مبلغ وقدره )253.691.88(درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من 2019/9/10 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة  . 
املتنازع:النظمة العالية لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الق�شي�س ال�شناعية الرابعة - دبي - �شارع 15 - مبنى املبنى كامل لل�شركة 
- �شقة الر�شي 

املطلوب اإعالنه :  1- تربو بارتنر�س للمقاولت البناء �س.ذ.م.م  -  �شفته : متنازع �شده 
ب�شداد  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقييام  قد    : الإعييالن  مو�شوع 
مبلغ وقدره )253.691.88(درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من 2019/9/10 وحتى 
املوافق:2022/9/5  التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة- وحددت لها جل�شة يوم الثنني  ال�شداد 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  ال�شاعة:09:00 �شباحا 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197
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•• اأبوظبي-الفجر:

ت�شت�شيف اأبوظبي املوؤمتر الثالث والثالثني لالحتاد العربي 
الأر�شيف  مييع  بالتعاون  ينعقد  اليييذي  واملييعييلييومييات  للمكتبات 
املعلومات  موؤ�ش�شات  تكامل   “ �شعار  حتت  الوطنية،  واملكتبة 
واملعرفة الوطنية يف الدولة: املكتبات والأر�شيفات واملتاحف”. 
واملكتبة  الأر�شيف  حر�س  من  انطالقاً  التعاون  هييذا  وييياأتييي 
الوطنية على بناء ال�شراكات الفعالة وتعزيز التعاون وت�شافر 
اجلهود مبا يخدم التنمية امل�شتدامة، وذلك يف املرحلة التي 
ت�شاهي  اإماراتية  وطنية  مكتبة  اإن�شاء  على  فيها  العمل  بييداأ 
ح�شارية  منارة  وتكون  العامل،  يف  الوطنية  املكتبات  كربيات 

وثقافية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
وعييين اهييتييمييام الأر�ييشيييييف واملييكييتييبيية الييوطيينييييية بيياملييوؤمتيير الي33 
عبداهلل  �شعادة  قييال  واملعلومات،  للمكتبات  العربي  لالحتاد 
ماجد اآل علي مدير عام الأر�شيف واملكتبة الوطنية: اإننا نويل 
هذا املوؤمتر اهتماماً كبراً انطالقاً من املرحلة املقبلة التي 
�شت�شهد اإن�شاء مكتبة وطنية مميزة، ولأننا ننظر اإىل املكتبات 
اأركيييان املعرفة  اأ�شا�شي ميين  لييلييقييراءة وركيين  اأنييهييا واحيييات  على 
ا�شتقطاب اخلرباء  اإىل  نتطلع  ونحن  وجزء من منظومتها، 
واملخت�شني يف هذا املوؤمتر واإىل ما �شت�شفر عنه اجتماعاتهم 
ومراكز  والأر�ييشيييييفييات  الييوطيينييييية  املييكييتييبييات  دور  تناق�س  الييتييي 
موؤ�ش�شات  ومنزلة  واملتاحف،  الوطنية،  واملحفوظات  الوثائق 
بحفظ  واهتمامها  اليييدول،  يف  الوطنية  واملييعييرفيية  املعلومات 
املعرفة والراث، وذاكرة الدولة واإدارتها واإتاحتها وخدمتها، 
اأخرى  التقنية، ودخول متغرات  التطورات  ول�شيما يف ظل 

موؤثرة. واأ�شاف �شعادته: اإن تطور وظائف موؤ�ش�شات املعلومات 
املعريف  القت�شاد  تر�شيخ  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  ي�شهم  واملعرفة 
التطور  التقدم، وهذا  امل�شتقبل واحلفاظ على م�شرة  لبلوغ 
يقت�شي تعاون وتكامل هذه املوؤ�ش�شات املهمة ل�شتمرار اأدائها 
بنجاح، وهذا ما يجعل املوؤمتر فر�شة مهمة للنقا�س واحلوار؛ 
والتجارب  املتطورة  واملهارات  اخلييربات  البحث يف  اإىل جانب 
هذا  يف  والييتييقييدم  التطور  على  حييافييزاً  ت�شكل  الييتييي  الناجحة 

امليدان.
اأيام  يغتنم  �شوف  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  اأن  اإىل  واأ�ييشييار 
تتكامل  لكي  واملخت�شني  اخليييرباء  كييبييار  وميي�ييشيياركيية  املييوؤمتيير، 
را�شخة  اأ�ييشيي�ييشيياً  ن�شع  ولييكييي  امل�شتقبلية،  والأهيييييداف  الييييروؤى 
خدمة  يف  جميعاً  اأدورانييييا  تتكامل  ولييكييي  الوطنية،  للمكتبة 
امل�شهد  يف  واأ�شا�شياً  مهماً  جييزءاً  تعد  التي  الإماراتية  الثقافة 
والثالثني  الثالث  املوؤمتر  اأن  بالذكر  العاملي.اجلدير  الثقايف 
املحاور  يناق�س  �شوف  واملعلومات  للمكتبات  العربي  لالحتاد 
التالية: املكتبة الوطنية يف الألفية الثالثة والدور امل�شتقبلي، 
الألفية  يف  الوطنية  واملتاحف  الوثائق  ومراكز  والأر�شيفات 
وال�شراتيجيات  وال�شيا�شات  امل�شتقبلي،  والييييدور  الثالثة 
موؤ�ش�شات  ودور  الييدوليية،  يف  واملييعييرفيية  للمعلومات  الوطنية 
الوطنية،  التنمية  وروؤى  خطط  دعييم  يف  واملعرفة  املعلومات 
املهنية الوطنية  املوؤ�ش�شات  واملكتبات الوطنية وال�شراكات مع 
املكتبات  بييني  واملييهييام  الأدوار  وتكامل  والييدولييييية،  والإقليمية 
ودورها  الوطنية  واملكتبات  الوطنية،  واملتاحف  والأر�شيفات 
املكتبات الوطنية يف تطوير  الييراث الوطني، ودور  يف حفظ 
ت�شريعات وقوانني املعلومات واملعرفة، ودور املكتبات الوطنية 
يف دعم ال�شيا�شات وال�شراتيجيات الوطنية لقت�شاد املعرفة، 
املعرفة  موؤ�ش�شات  عمليات  يف  النا�شئة  التقنيات  وتاأثر  ودور 
واملييتيياحييف(، والجتاهات  الييوطيينييييية )املييكييتييبييات والأر�ييشيييييفييات 
املتاحف  واإدارة  والييرقييميينيية  املييحييتييوى  اإدارة  لنظم  اجلييديييدة 
من  العديد  اإىل  بالإ�شافة  الوطنية.  واملكتبات  والأر�شيفات 
ور�س العمل واجلل�شات املتخ�ش�شة التي �شتعقد على هام�س 

املوؤمتر.

�لأر�سيف و�ملكتبة �لوطنية ي�ست�سيف �ملوؤمتر �لـ33 
لالحتاد �لعربي للمكتبات و�ملعلومات يف �أبوظبي

ت�شّلمت اإمارة دبي ر�شمياً راية تنظيم املوؤمتر العام للمجل�س 
الدويل للمتاحف “اآيكوم 2025” من العا�شمة الت�شيكية 
 ،2022 بييراغ، ب�شفتها م�شت�شيفة احلييدث يف دورتييه للعام 
يف  الر�شمي  الإمييياراتيييي  الييوفييد  م�شاركة  خييتييام  �شمن  وذليييك 
احلييييدث اليييييدويل الأكيييييرب مييين نييوعييه واملييتييخيي�ييشيي�ييس يف عامل 
بنت  لطيفة  ال�شيخة  �شمو  قالت  املنا�شبة  هذه  املتاحف.ويف 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�شة هيئة الثقافة والفنون يف 
املوؤمتر  تنظيم  راية  دبي  “ت�شلمت  دبي:  دبي ع�شو جمل�س 
اإيذاناً  “اآيكوم” 2025،  للمتاحف  الدويل  للمجل�س  العام 
الييقييادميية من  اليينيي�ييشييخيية  لتنظيم  اليير�ييشييمييييية  بييتييحيي�ييشييراتييهييا 
اليييدويل. وبييذلييك، توا�شل دبييي حتقيق روؤيتها  هييذا احلييدث 

اأول  باتت  بعدما  التاريخية،  الإجنييازات  املزيد من  و�شناعة 
اإفريقيا وجنوب  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  مدينة يف منطقة 

اآ�شيا ت�شت�شيف املوؤمتر العام للمجل�س الدويل للمتاحف«.
ا�شت�شافة  بيي�ييشييرف  الييفييوز  اأن  �ييشييك  ل  �شموها:”  واأ�ييشييافييت 
موؤمتر املجل�س الدويل للمتاحف ياأتي ثمرًة جلهود قيادتنا 
املحلي  الثقايف  امل�شهد  اإثييراء  يف  احلكيمة  وروؤيتها  الر�شيدة 
وتييعييزيييز املييعييرو�ييس الإبيييداعيييي والييفيينييي يف دبيييي والإمييييييارات، 
وتكلياًل لعمل املوؤ�ش�شات الثقافية يف دبي والدولة على مدار 
ال�شنوات املا�شية. وقد ا�شتطاعت دبي اأن حتقق العديد من 
الهامة خالل فرة ق�شرة،  الثقافية  وامل�شاريع  النجاحات 
الثقافية  اخلارطة  على  بييارزاً  مركزاً  مكانتها  بذلك  معززًة 

الدولية، واإننا نتطلع اإىل ا�شت�شافة هذه التظاهرة الثقافية 
خرباء  ميين  كوكبة  مظّلتها  حتييت  �شيجتمع  والييتييي  امليييوؤّثيييرة 
جمتمعاتنا  يف  املتاحف  م�شتقبل  ملناق�شة  الدوليني  املتاحف 
الثقايف  الييراث  ل�شون  املتاحة  واخليييييارات  وال�ُشبل  املتغرة 

امللمو�س واملعنوي ».
وقد جرى ت�شليم الراية اإىل املهند�س ر�شاد بوخ�س من اآيكوم 
الإمارات، والذي بدوره قام بت�شليمها اإىل �شعادة هالة بدري، 
“اآيكوم دبي  وذلك بالنيابة عن  “دبي للثقافة”،  مدير عام 

.»2025

- مركز تبادل املعرفة واحلوار الثقايف.
وقالت �شعادة هالة بدري يف كلمتها اأثناء الت�شليم: اإّن متثيل 
دبي اأمامكم يعّد �شرف كبر، ول ي�شعنا اإل اأن ن�شكر املجل�س 
اأظهروها  الييتييي  ثقتهم  على  واأعيي�ييشييائييه  للمتاحف  اليييدويل 
القادمة  الييعييام يف ن�شخته  املييوؤمتيير  رايييية  دبييي يف حمل  جتيياه 
اإّن  للمجل�س الدويل للمتاحف بعد ثالث �شنوات من الآن. 
دولة الإمارات ُتويل اأهمية كبرة للمتاحف كمراكز حيوية 
لتبادل املعرفة واحلوار الثقايف، ونوؤمن باأّن الثقافة يجب اأن 
تكون مبتناول اجلميع اأمينا كانوا. كما تعّد املتاحف �شروًحا 
وتراثهم،  بتاريخهم  املجتمع  اأفييييراد  تييربييط  مهمة  ثقافية 
العاملية احلالية  الثقافية  اكت�شاف الجتاهات  ومتكنهم من 

وامل�شتقبلية.
واأ�ييشييافييت �ييشييعييادتييهييا: وا�ييشييليينييا يف اإمييييارة دبيييي ال�ييشييتييثييمييار يف 
اأدى  املا�شية، ما  العقود  واملتاحف على مدى  الثقافة  قطاع 
الحتاد،  متحف  مثل  مميزة  ثقافية  موؤ�ش�شات  ت�شكيل  اإىل 
ومتحف  الإميييييارات،  دولييية  واحتييياد  تاأ�شي�س  لييذكييرى  تكرمًيا 
ل�شناعة  الأعييمييار  جميع  ميين  الييييزّوار  ييياأتييي  حيث  امل�شتقبل، 
اأكرب متحف  م�شتقبلنا امل�شرك، وكذلك متحف ال�شندغة، 
لدبي  تقليدي  ح�شري  ن�شيج  �شمن  يقع  ??دبي  يف  تراثي 
التاريخية، املتجذر يف الثقافة الإماراتية. واإىل جانب ذلك 

الثقافة  عا�شقي  ميين  جديد  جيل  ظهور  على  ن�شهد  فيياإّنيينييا 
والييراث يف منطقتنا، الأميير الذي ي�شاهم يف احلفاظ على 
بجعل  نعدكم  وعليه،  الإبييداعييي.  اقت�شادنا  وتطوير  تراثنا 
“اآيكوم دبي 2025” جتربة ا�شتثنائية للثقافة، واملتاحف، 

واملتخ�ش�شني، والعامل باأ�شره.

- ا�ستعداد على قدم و�ساق.
اأهلي، مدير  ا�شتعر�شت مرمي  املوؤمتر،  ويف كلمتها يف ختام 
م�شاريع يف اإدارة املتاحف يف “دبي للثقافة” خطط اإمارة دبي 
وقالت:  ل�شت�شافة الن�شخة القادمة من “اآيكوم 2025”، 
با�شت�شافة املوؤمتر العام يف دبي لن يناق�س الق�شايا املتعلقة 

بالتغير وال�شمولية وال�شفافية وال�شتدامة يف هذا القطاع 
فح�شب، بل �شيبحث احللول لأهم الق�شايا والتحديات التي 

تواجه القطاع على م�شتوى هذا اجلزء من العامل.
واأ�شافت اأهلي: يوجد يف دولة الإمارات حوايل 55 متحًفا 
ا، مبا يف ذلك اأيقونات ثقافية،  حكومًيا و115 متحًفا خا�شً
منها متحف الحتاد، ومتحف ال�شارقة للح�شارة الإ�شالمية، 
وق�شر احل�شن، ومتحف اللوفر اأبوظبي، وجوجنهام القادم، 
وغرها. وا�شت�شافة دبي للدورة املقبلة ليي”اآيكوم 2025” 
ككّل، فهي فر�شة  املنطقة  بالفائدة على  يعود  اأن  �شاأنه  من 
فريدة ملتخ�ش�شي وخرباء املتاحف لاللتقاء والتباحث حول 

اأهم ق�شايا الراث على م�شتوى املنطقة.

دبي تت�سّلم ر�سميًا راية تنظيم »اآيكوم 2025« اأكرب موؤمتر دويل للمتاحف يف العامل للمرة الأوىل يف املنطقة

لطيفة بنت حممد: ��ست�سافة �أكرب موؤمتر عاملي للمتاحف ياأتي ثمرًة جلهود قيادتنا 
�لر�سيدة وروؤيتها �حلكيمة يف �إثر�ء �مل�سهد �لثقايف يف دبي ودولة �لإمار�ت

اأبوظبي املوؤمتر الثالث و الثالثني لالحتاد العربي للمكتبات  ت�شت�شيف 
الوطنية خالل  املكتبة  و  الأر�شيف  بالتعاون مع  الذي ينعقد  املعلومات  و 
“ تكامل  �ييشييعييار  املقبلني حتييت  نييوفييمييرب   2 اإىل  اأكييتييوبيير   31 الييفييرة ميين 
والأر�شيفات  املكتبات  الدولة..  يف  الوطنية  واملعرفة  املعلومات  موؤ�ش�شات 

واملتاحف«.
بناء  على  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  حر�س  من  انطالقا  التعاون  ياأتي 
التنمية  يخدم  مبا  اجلهود  وت�شافر  التعاون  وتعزيز  الفعالة  ال�شراكات 
اإنيي�ييشيياء مكتبة  العمل فيها على  بيييداأ  الييتييي  املييرحييليية  امليي�ييشييتييداميية، وذليييك يف 
وطنية اإماراتية ت�شاهي كربيات املكتبات الوطنية يف العامل، وتكون منارة 

ح�شارية وثقافية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
و عن اهتمام الأر�شيف و املكتبة الوطنية باملوؤمتر الي33 لالحتاد العربي 

للمكتبات واملعلومات قال �شعادة عبداهلل ماجد اآل علي مدير عام الأر�شيف 
واملكتبة الوطنية : “ نويل هذا املوؤمتر اهتماما كبرا انطالقا من املرحلة 
املقبلة التي �شت�شهد اإن�شاء مكتبة وطنية مميزة لأننا ننظر اإىل املكتبات على 
اأنها واحات للقراءة و ركن اأ�شا�شي من اأركان املعرفة وجزء من منظومتها 
ونحن نتطلع اإىل ا�شتقطاب اخلرباء واملخت�شني يف هذا املوؤمتر واإىل ما 
املكتبات الوطنية والأر�شيفات  التي تناق�س دور  �شت�شفر عنه اجتماعاتهم 
ومراكز الوثائق واملحفوظات الوطنية واملتاحف يف ظل التطورات التقنية 

ودخول متغرات اأخرى موؤثرة«.
واأ�شاف اأن تطور وظائف موؤ�ش�شات املعلومات واملعرفة ي�شهم ب�شكل اأ�شا�شي 
يف تر�شيخ القت�شاد املعريف لبلوغ امل�شتقبل واحلفاظ على م�شرة التقدم، 
وهذا التطور يقت�شي تعاون وتكامل هذه املوؤ�ش�شات املهمة ل�شتمرار اأدائها 

بنجاح و هذا ما يجعل املوؤمتر فر�شة مهمة للنقا�س واحلييوار اإىل جانب 
ت�شكل  التي  الناجحة  والتجارب  املتطورة  واملييهييارات  اخلييربات  يف  البحث 

حافزا على التطور والتقدم يف هذا امليدان.
كبار  املوؤمتر، وم�شاركة  اأيييام  �شيغتنم  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  اأن  واأكييد 
اأ�ش�س  امل�شتقبلية لو�شع  والأهييداف  الييروؤى  لتتكامل  واملخت�شني  اخلييرباء 
الإماراتية  الثقافة  خدمة  يف  الأدور  ولتتكامل  الوطنية  للمكتبة  را�شخة 

التي تعد جزءا من امل�شهد الثقايف العاملي.
واملعلومات  للمكتبات  العربي  لالحتاد  والثالثون  الثالث  املوؤمتر  يناق�س 
امل�شتقبلي،  والييدور  الثالثة  الألفية  يف  الوطنية  املكتبة  وهي  عدة  حميياور 
والأر�شيفات ومراكز الوثائق واملتاحف الوطنية يف الألفية الثالثة والدور 
امل�شتقبلي، وال�شيا�شات وال�شراتيجيات الوطنية للمعلومات واملعرفة يف 

التنمية  املعلومات واملعرفة يف دعم خطط وروؤى  الدولة، ودور موؤ�ش�شات 
الوطنية  املهنية  املوؤ�ش�شات  مع  وال�شراكات  الوطنية  واملكتبات  الوطنية، 
والأر�شيفات  املكتبات  بني  واملهام  الأدوار  وتكامل  والدولية،  والإقليمية 
الوطنية ودورها يف حفظ الراث الوطني،  الوطنية، واملكتبات  واملتاحف 
واملعرفة،  املعلومات  وقوانني  ت�شريعات  تطوير  يف  الوطنية  املكتبات  ودور 
الوطنية  وال�ييشييراتيييييجيييييات  ال�شيا�شات  دعييم  يف  الوطنية  املكتبات  ودور 
موؤ�ش�شات  عمليات  يف  النا�شئة  التقنيات  وتيياأثيير  ودور  املعرفة،  لقت�شاد 
والجتاهات اجلديدة  املعرفة الوطنية “املكتبات والأر�شيفات واملتاحف”، 
واملكتبات  والأر�ييشيييييفييات  املتاحف  واإدارة  والرقمنة  املحتوى  اإدارة  لنظم 
الوطنية ، اإىل جانب العديد من ور�س العمل واجلل�شات املتخ�ش�شة التي 

�شتعقد على هام�س املوؤمتر.

�أبوظبي ت�ست�سيف �ملوؤمتر �لـ33 لالحتاد �لعربي للمكتبات و�ملعلومات 31 �أكتوبر
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فــن �أجنــبي
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انف�سال ثنائى هوليوود يعود لالأ�سواء من جديد

�أجنيلينا جويل: رو�ية "بال دم" كان لها 
تاأثري عالجي علي بعد �لطالق 

من ناحية اأخرى تعود اأجنلينا 
جويل للعمل مع املخرج ت�شر 
ميييرة اأخييييرى  ميين خيييالل رواية 
 "Without Blood"
الي�شاندرو  لييلييمييوؤلييف  دم"  "بال 
بيييارييييكيييو وتيييتيييحيييدث الييييرواييييية عن 
وح�شية احلروب و عملية ال�شفاء 

التي تعقبها.
رواية  اأجنلينا جييويل  قييراأت  عندما 
"بال  الق�شرة  بيياريييكييو  األييييي�ييشييانييدرو 
دم" التي قررت اإخراجها كان للحكاية 
الإيطالية عن وح�شية احلرب وال�شفاء 

يف اأعقابها تاأثر عالجي فوري عليها.
اأعاين  كنت  بينما  �شحيح  ب�شكل  "قراأتها  وقالت 
قراأتها يف  للغاية يف حياتي.  وقت مظلم  بداية  من 
ال�شهر الذي تال طالقي من براد بيت يف عام 2016" 
ا�شتوديوهات  يف  الفيلم  �ييشييورت  الييتييي   ، جييويل  تتذكر   ،

روما.  يف   Cinecittà
 ، الأ�شخا�س"  من  الكثر  علي  تاأثر  لهذا  "كان  واأ�شافت 
م�شرة اإىل اأن الدعاية املغلوطة على الغالف تقول اأن الكتاب 
ذلييك عندما  اأفهم  " مل  الب�شرية،  يييدور حييول تعقيد احلالة 
تاأثر  له  كان  الكتاب  اأن  للتو  لقد علمت  مييرة.  قراأته لأول 
عميق علّي "، كما تقول. "اأعتقد اأنها واحدة من تلك القطع 
الفنية ، من حد�س وعقل �شخ�س ما ، والتي تطرح �شيًئا ما 
يحتوي على الكثر من احلقيقة حول هويتنا كاأ�شخا�س."

ت�شوير  اأثيينيياء   Variety اإىل  حديثها  خييالل  واأو�شحت 
م�شهد رئي�شي بعد تبادل لإطالق النار يف مزرعة معزولة، 
 In the " البلقان  يف  احلييرب  عن  الأول  فيلمي  "كان 
اإنها  قائلة   ،"  Land of Blood and Honey
الذين  لالأ�شخا�س  ميكن  كيف  تفهم  اأن  لييتييحيياول  كتبته 
البع�س.  بع�شهم  على  ينقلبوا  اأن  البع�س  بع�شهم  يحبون 
"كيف يحدث يف بداية الفيلم اأنهم يحبون بع�شهم البع�س 

ويف نهاية الفيلم يقتلون بع�شهم البع�س؟" .
وتابعت : لكن فيلم "بال دم" ، الذي ُيروى يف �شل�شلة من 
العنف  حييول  تعقيًدا  اأكييرث  هييو عمل   ، املا�شي  ذكييريييات 
اأ�شئلة  يييطييرح  الفيلم  "هذا  والخييتيييييارات.  واحليييرب 
وال�شر  اخليير  بييني  وا�ييشييح  �شيء  يوجد  ل  خمتلفة. 
الييرغييم ميين وجييود �شلوك �شيء  ، على  يف هييذا الفيلم 

ومروع واإجرامي وا�شح ".

فيلمها  فى  والدتهما  ي�ساركان  جوىل  اأجنلينا  ابنا 
"Without Blood" اجلديد

يف ال�شياق نف�شه ك�شفت النجمة العاملية اأجنلينا جوىل عن 

 Without" اجلديد  فيلمها  فى  اأبنائها  من  اثنني  م�شاركة 
ميل"  "ديلى  �شحيفة  نيي�ييشييرتييه  ملييا  وفييًقييا  وذليييك   ،"Blood

الربيطانية.
وك�شفت النجمة اأجنلينا جوىل، اأن باك�س، البالغ من العمر 18 
ان�شما لطاقم  عيياًمييا،   21 العمر  ميين  البالغ  ومييادوكيي�ييس،  عييامييا، 
والتى  اإيييطيياليييييا،  فييى  الفيلم  اأحييييداث  ت�شوير  مت  حيييييث  الييعييمييل، 
ي�شاركها بطولته النجمة �شلمى حايك، والنجم دمييان بي�شر، 
وقالت: "نحن نعمل ب�شكل جيد مًعا عندما يكون طاقم الفيلم 
كان  لذلك  عائلة كبرة،  وكيياأنييه  الأميير  يبدو  حييالتييه،  اأف�شل  يف 

الأمر طبيعًيا".
واأو�شحت جويل، اأن اأبنيها يعمالن فى ق�شم م�شاعد املخرج، ما 

يعنى اأنهما يعمالن بجانبها لأنها خمرجة الفيلم.
 2017 درامييييا  والييدتييه يف  مييع  وعييمييل  "باك�س" �شبق  اأن  يييذكيير 
�شوًرا  والتقط   ،First They Killed My Father
 By The Sea ا فى فيلم ثابتة للم�شاهد، كما عمل معها اأي�شً
يف عام 2015، فيما قالت مار�شالين برتراند، والدة اأجنلينا، 
عن  حديثها  فى  واأ�شافت  الفيلم"،  على  بجد  عمل  "باك�س  اإن 

ابنتها، "لطاملا اأحببتها كمخرجة".
فيلم "Without Blood" هو دراما تروى حكاية ل تن�شى 
احلقائق  ت�شتك�شف  الفيلم  واأحييييداث  جمييهييول،  نيييزاع  اأعييقيياب  يف 
هذا  وفى  وال�شفاء،  والييذاكييرة  وال�شدمات  احلييرب  حول  العاملية 
فيييييلييم روبرت  الييتييى ظييهييرت يف  قييالييت �شلمى حييايييك -  اليي�ييشييدد، 
 Steven و   From Dusk Till Dawn رودريييجيييييز 
Soderbergh Traffic - عن اأجنلينا جوىل، "رمبا تكون 
اأف�شل خمرج عملت معها على الإطييالق، وقد عملت مع بع�س 

املخرجني اجليدين".

انف�سال جويل وبيت يعود لالأ�سواء
الأ�شواء  حتييت  بيت،  وبيييراد  جييوىل،  اأجنلينا  زواج  انهيار  اأ�شبح 

ميين جديد رغييم مييرور فييرة على 
مرة  اجليييدل  لتثر  عيييادت  الثنائى  اأخييبييار  اإن  حيث  النييفيي�ييشييال، 
اأخرى، بعد ن�شر �شورا تو�شح تعر�س "جوىل" للعنف فى خالف 

الطائرة ال�شهر الذى كان بداية النق�شام بينهما.
وفى اأذهان اجلميع، ج�شد براد بيت، 58 عاًما، واأجنلينا جوىل، 
ا�شتمر  الذى  زواجهما  خالل  هوليوود  نعيم  �شورة  عاًما،   47
قرابة خم�س �شنوات، لكن خلف الكوالي�س، بداأت ال�شقوق تظهر 

فى وقت مبكر.
 Mr. and Mrs.  الييتييقييى بيييييت، وجييييوىل، ميين خيييالل فيييييلييم
العاملية  النجمة  من  متزوًجا  يييزال  ل  كييان  عندما   Smith
فى  وتزوجا   ،2004 عييام  فى  مًعا  واأ�شبحا  اأني�شتون،  جينيفر 
2016، والذى  2014، قبل تقدمها بطلب الطالق عام  عام 

مت ر�شمًيا فى العام 2019.
بداية  وكيييان  بينهما،  الييتييوافييق  بييعييدم  الثنائى  �شعر  الييييزواج  بعد 
اخليييالف هييو طييريييقيية تييربييييية اأجنييلييييينييا جيييوىل لييالأطييفييال الذين 
اأطفال  اإىل  الييطييعييام  تيينيياول  فييى  مفرطني  اأطييفييال  ميين  اأ�شبحوا 
م�شيطرين على كل �شىء فى املنزل، ح�شبما اأكد م�شدر ل�شحيفة 
"ديلى ميل" الربيطانية، وهو ما يقول املطلعون اإنه دفع العديد 
من املربيات اإىل ترك املنزل، وتواىل الأمر اإىل اأن انتقل جيم�س 
�شقيق جوىل لرعاية الأطفال فى ال�شنة الأخرة من زواجها بي 

براد بيت.
ووفًقا للم�شادر، كان هذا هو امل�شمار الأخر فى نع�س الزوجني 
غرف  فييى  بالفعل  ييينييامييان  كييانييا  اأنييهييمييا  ورد  الييلييذييين  ال�شابقني، 
منف�شلة ويق�شيان وقًتا ق�شًرا مًعا، وحاليا الزوجان متورطان 
منهم  اثنان  ال�شتة،  اأطفالهما  على  مريرة  ح�شانة  معركة  فى 
تبنتهما جوىل قبل الزواج من بيت، والتى تبنتهما لحًقا ب�شكل 

قانونى.
وبييعييد حيييادث الييطييائييرة اليييذى من عيين خيييالف بييني بيييييت وجوىل 
وابنهما الأكرب، ورد اأن مادوك�س، رف�س مقابلة والده عندما مت 

التو�شط فى اأول لقاء بني بيت واأطفاله، وقال م�شدر ل�شحيفة 
US Weekly فى ذلك الوقت: "اإنه ل يرى نف�شه حًقا على 
اأنه ابن بيت"، واأ�شاف اآخر ب�شكل اأكرث �شراحة: "اإنه ل يريد اأن 

يرى بيت مرة اأخرى".
فى ال�شنوات التى تلت ذلك، خا�س بيت وجوىل، معركة ح�شانة 
اخلا�س،  طريقه  فييى  مادوك�س  ذهييب  بينما  لأطفالهم،  طويلة 
21 عيياًمييا، وتييخييرج ميين جامعة فى  الييذى يبلغ الآن ميين العمر 

كوريا اجلنوبية، ويعمل على اأفالم مع والدته.
وفى الأ�شبوع املا�شي، مت الك�شف عن قبح النق�شام بعدما �شدر 
تقرير مكتب التحقيقات الفيدراىل عن امل�شاجرة املزعومة على 
للوثائق،  ووفييًقييا  وبيت،  جييوىل  زواج  اأنهت  والتى  الطائرة  منت 
"بدا وكاأنه طفل من  اأحييد الأطفال  اأن  اإن بيت قد لحظ  ُيقال 

ف�شيلة كولومبى"،
 ول تو�شح الأوراق القانونية اأى طفل كان هذا، على الرغم من 
املمثل  ميين  قريبة  م�شادر  اأن  ذكييرت   Radar Online اأن 

تدعى اأن بيت كان ي�شر اإىل مادوك�س.
ييا، اأن بيت قييال لييالأطييفييال خييالل اخلالف  وتييدعييى جيييوىل، اأييي�ييشً
ال�شاخن: "الأم لي�شت على ما يرام اإنها تدمر هذه العائلة اإنها 
اأن  بيييييت،  بيييراد  ميين  ميي�ييشييادر مقربة  فييى حييني ت�شف  جمنونة"، 
به،  الأمل  لإحليياق  اإعالمية  "حيلة  املعلومات  هييذه  عن  الإفيييراج 

واأنه مل ُيعترب قط خطًرا على الأطفال".
واأ�شافت امل�شارد، اأن "الإفراج عن الوثائق مل يفرق قانونًيا فى 

طالقهما،
الييذى ينهى حالًيا جولة  اإحييراج بيت،   واأن ما تفعله جييوىل هو 
 ،"Bullet Train �شحفية عاملية للرويج لفيلمه اجلديد 
"كل �شيء مباح" ينطبق على  اأن مبداأ  "يبدو  امل�شادر  واأ�شافت 
اأ�شرة مكونة من ثالثة اأطفال بالتبنى - مادوك�س، من كمبوديا، 
اإثيوبيا - بالإ�شافة  وباك�س من فيتنام، وزهييارا وهى يتيمة من 

اإىل التواأم نوك�س وفيوليت، و�شيلوه".

 Netflix اإىل  بييراون  عادت ميلي بوبي 
 Enola ميييييين  الييييييثيييييياين  اجليييييييييزء  مييييييع 
مرة  لأول  �شيظهر  والفيلم   Holmes

على املن�شة يوم اجلمعة، 4 نوفمرب. 
اإىل �شل�شلة  deadline يعود  لي  وفقا 
دور  يف  كييييافيييييييييل  هيييييييرني  اليييفيييييييليييم 
�شرلوك هوملز، ولوي�س بارتريدج 

يف دور توكي�شبري، 
و�شوزان ووكوما يف دور اإيديث، 
وعديل اأختار يف دور لي�شراد، 
وهيييييلييييينييا بيييونيييهيييام كيييارتييير يف 
اإينول،  واليييدة  اإييييودورييييا  دور 
عمل  فييييريييييق  اإىل  وانييي�يييشيييم 
الثاين  اجلييييييزء  يف  الييفيييييلييم 
و�شارون  ثيييييولييييي�ييس  ديييفيييييد 

دنكان برو�شر.
ق�شيتها  حييل  انت�شار  بعد 
هوملز  اإينول  تتبع  الأوىل، 
ال�شهر،  �شقيقها  خطى 
وفتحت  �يييييشيييييرليييييوك، 
اخلا�شة،  وكييياليييتيييهيييا 

�شهلة  لي�شت  ميياأجييورة  كمحققة  احلييييياة  اأن  لتجد 
كما يبدو.

لتقبل  "ا�شت�شلمت  الييفيييييلييم  مييلييخيي�ييس  يف  وكيييتيييب 
احلقائق الباردة للمرحلة التي تعي�شها، وهي على 
مفل�شة  فتاة  تعر�س  عندما  املتجر  اإغيييالق  و�شك 
على Enola اأول وظيفة ر�شمية لها وهي البحث 

عن اأختها املفقودة". 
يتابع امللخ�س،

 "لكن هذه احلالة اأثبتت اأنها حمرة اأكرث بكثر 
Enola يف  اإلييقيياء  كييان مييتييوقييًعييا؛ حيث يتم  ممييا 
عيييامل جييديييد خييطيير، مييين امليي�ييشييانييع اليي�ييشييريييرة يف 
لندن وقاعات املو�شيقى امللونة اإىل اأعلى م�شتويات 

املجتمع، 
على  يتعني  قاتلة،  مييوؤامييرة  �ييشييرارة  ا�شتعال  ومييع 
و�شقيقها  الأ�ييشييدقيياء،  م�شاعدة  تطلب  اأن  اإييينييول 

�شرلوك نف�شه  لك�شف لغزها! "
�شل�شلة  اإىل   Enola Holmes 2 ت�شتند 
كتب Enola Holmes Mysteries من 

تاأليف نان�شي �شربينغر.
 الفيلم من اإخراج هاري برادبر، و�شيناريو جاك 

ثورن وق�شة هاري برادبر وجاك ثورن.

�إينول هوملز تعود بجزء ثاٍن
 على نتفيليك�ض نوفمرب �ملقبل 

اأثناء  ال�سوداء،  باإطاللتها  موؤخًرا،  الأنظار  جويل  اأجنلينا  الكبرية  املمثلة  خطفت 
التقارير  من  لعدد  وفًقا  املا�سى،  الأ�سبوع  هيلز  بيفريل  يف  مكاتب  مبنى  مغادرتها 
العاملية التي اأكدت اأن جنمة هوليود ابنة الـ47 عاًما، ا�ستعادة �سبابها وروحها يف 
 Tomb سخ�سيتها ال�سهرية لرا كروفت، التي ج�سدتها �سمن اأحداث جزاأى فيلم�

ال�سينما. يف  كبرًيا  جناًحا  بها  حققت  التي   Raider
ال�سهرية  �سخ�سيتها  مع  مظهرها  بني  اطاللتها  متابعي  ربطت  بعدما  وذلك 
الألفية  بداية  يف   2001 عام  طرحه  مت  الذى  الفيلم  اأحــداث  خالل 
اجلديدة، اأي قبل 21 عاًما لتبدو اجنلينا �سامدة يف وجه تغري ال�سنوات 

ومرورها ب�سرعة على املمثلة الكبرية.
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تقلل ال�سرر الذي يلحق بالعني ب�سبب العمر
فاكهة وخ�سار ت�ساعد يف تعزيز �لب�سر 
ا�شتثناء،  لي�شت  والعني  العمر،  تقدمنا   يف  مع  التدهور  يف  اأج�شادنا  تبداأ 
حيث اأن الكثر منا �شيالحظ انخفا�شا يف قدرتنا على الروؤية بو�شوح مع 

تقدمنا   يف ال�شن.
بال�شرورة  ميكن  ل  طبيعية  عملية  الب�شر  تييدهييور  اأن  ميين  الييرغييم  وعلى 
تعزيز  يف  وت�شاعد  فرقا  حتدث  اأن  ميكن  الغذائية  وجباتنا  اأن  اإل  منعها، 

الب�شر و�شحة العني.
تقليل  ت�شاعد يف  قد  التي  الأطعمة  نوعني من  هناك  اأن  اخلييرباء  وي�شر 

واإبطاء فقدان الب�شر الناجت عن التقدم يف العمر.

ما هي الفواكه واخل�شروات التي تقلل من فقدان الب�شر؟
الفلفل  مثل  الأطعمة  اأن  بي�شت،  نايجل  الدكتور  العيون،  طبيب  ي�شرح 

والكيوي ميكن اأن تكون مفيدة للغاية ل�شحتنا، وخا�شة للعني.
كيميائية  مركبات  وهييي  والييلييوتييني،  بالزيازانثي�س  غنية  الأطييعييميية  وهييذه 

رئي�شية موجودة يف العني الب�شرية، والتي قد تقلل من م�شاكل الب�شر.
على  ويحتوي  الأك�شدة  لي�س فقط غنيا مب�شادات  "الكيوي  بي�شت:  وقال 
وفيتامني   C بفيتامني  مييليييء  اأييي�ييشييا  ولييكيينييه  الألييييييياف،  ميين  كييبييرة  كمية 
�شعرة  لكل   C فيتامني  من  قدر  اأكرب  "مينحك  الفلفل  اأن  م�شيفا   ،"E

حرارية".
اأن  ميكن  الكيوي  ميين  يومية  ح�ش�س  ثييالث  بيياأن  بي�شت  الييدكييتييور  ون�شح 
 ،36% بن�شبة  بالعمر  املرتبطة  العني  مب�شاكل  الإ�شابة  خطر  من  تقلل 
اأف�شل لأن طهيه يقلل من م�شتويات  الفلفل اخلام  باأن تناول  اأو�شى  كما 

.C فيتامني
 C فيتامني  اأهمية  �شبب  "اإن  قائال:   ،C فيتامني  اأهمية  كذلك  واأو�ييشييح 
هو اأنه ي�شاعد على تكوين الكولجني، وهو بروتني ي�شاهم يف بنية اأعيننا. 
وت�شر الأبحاث اأي�شا اإىل اأنه ميكن اأن يحمينا من الإ�شابة باإعتام عد�شة 

العني".

املرتبطة  العني  م�شاكل  اأعييرا�ييس  هييي  ومييا  ب�شرنا  على  العمر  يييوؤثيير  كيف 
بالعمر؟

بالعمر،  املرتبط  البقعي  بالتنك�س  معظمنا  ي�شاب  العمر،  تقدمنا   يف  مع 
اأو كلتيهما، ويعد اأحد الأ�شباب الرئي�شية  الذي يوؤثر على اإحدى العينني 

لفقدان الب�شر.
الأن�شطة  اأنها قد جتعل  اإل  التام"،  العمى  ت�شبب  "ل  اأن احلالة  ويف حني 

اليومية مثل القراءة اأو التعرف على الوجوه �شعبة.
ومن بني العوامل التي مت ربطها بال�شمور البقعي املرتبط بالعمر:

- التدخني
- �شغط الدم املرتفع

- زيادة الوزن
- التاريخ العائلي لالإ�شابة بال�شمور البقعي املرتبط بالعمر

؟ قلبي  علّي  يف�سد  اأن  خل�سيت  قلبي  املوت  ذكر  فارق  لو  القائل   •  من 
- �شعيد بن جبر

؟ عينا  احليوانات  اأكرب  •  ما 
) Squid شمك الكلمار العمالق ) احلبار� -

؟ اجلمل  يعي�ض  �سنة  •  كم 
- حوايل 40 عاما

؟ الأبل  حمل  فرتة  تبلغ  •  كم 
- �شنة

؟ لطائر  جناحني  فتحة  اكرب  •  ما 
- 3.60 م

؟ الأنهار   �سدور  على  الأزهار  الأطواق  كتاب   موؤلف  •  من 
- الأب�شيهي

اأيام. ثالث  ملدة  املاء  �شطح  فوق  تبقى  اأن  ميكنها  • الفئران 
الأرز. ورقة  تركيبة  يف  اأبدا  يدخل  ل  • الأرز 

�شن.  36 لديها  والفر�س  �شن،   40 لديه  • احل�شان 
راحتها. فرة  او  نومها  عند  حتى  احلركة  عن  تتوقف  ل  القر�س  • اأ�شماك 

اأنفها. بوا�شطة  القر�س  اأ�شماك  تقتل  اأن  ميكنها  • الدلفني 
كيلومر.  4 بعد  على  من  دم  قطرة  رائحة  ي�شتم  اأن  ميكنه  القر�س  • �شمك 

املتجمد. القطب  قارة  هي  وثعابني  زواحف  ل  فيها  لي�س  التي  الوحيدة  • القارة 
الأغنام. من  عدد  اأكرب  لديها  • اأ�شراليا 

ال�شاعة. يف  مر  كيلو   67 اإىل  �شرعتها  ت�شل  ال�شلوقية  • الكالب 
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فوائد الكيوي 

ن�شبة  على  الييواحييدة  الثمرة  C حيث حتتوي  بفيتامني  جييدا  غنية  فاكهة 
عالية منه تراوح ما بني 200 اإىل 300 ملغم لكل مائة غرام اي حوايل 

وزن ثمرتني متو�شطتي احلجم. 
فوائدها: 

اجل�شم  تعطي  الواحدة  فالثمرة  للج�شم،  قليلة  حرارية  وحييدات  توؤمن   -
من  عالية  ن�شبة  على  حتتوي  انها  اىل  نظرا  حييرارييية  �شعرة   20 حييوايل 

الألياف. 
- مفيدة جدا للنظم الغذائية اخلا�شة بعمليات انقا�س الوزن لنها ت�شاعد 

على ال�شعور بال�شبع والمتالء. 
الن�شجة  الييتييهييابييات  مييقيياوميية  عييلييى  للم�شاعدة  الييكيييييوي  بييتيينيياول  ين�شح   -

والتخل�س من حالت الر�شح ال�شديد. 
الكولي�شرول  معدل  وتخفي�س  تطهر  ويف  اله�شم  عمليات  يف  ت�شاعد   -

يف الدم. 

كانت املراأه جتل�س يف دارها وقد انحنى ظهرها من كرثة العمل ال�شاق الذي تقوم به كل يوم لأطعام �شغارها 
وكم كانت تتمنى ان يكون فيهم من ي�شتطيع م�شاعدتها لكن لالأ�شف ثالثتهم �شغار.. مر عليها رجل غليظ 

القلب وقال لها بغ�شب: مازلت ت�شرين على ان حتتفظي بهذا البيت.. بيعيه يل وكلي بثمنه.
 فقالت له: وما فائدة الطعام بدون بيت ياأوينا و�شقف يحمينا.. مالك ببيتي اتركنى حلايل.

 فقال: ح�شناً، لن يحميك احد مني ولن جتدي عماًل منذ الغد يف اأي بيت، وفكري جيداً يف ان تركي القرية 
قبل ان متوتي و�شغارك من اجلوع.

 جاء الغد واجلميع يف خوف من فتح ابوابهم لأم م�شعد لتعمل وترتزق، فعادت اإىل بيتها ال�شغر تبكي، وعند 
عليهم  فيغ�شب  م�شاعدتها  يخافون  فهم  حييزن،  يف  بيتها  اإىل  ينظرون  واييياب  ذهيياب  يف  النا�س  كييان  الظهرة 
عمدتهم، ووقفوا يتهام�شون حني جاءت حداأة كبرة حتمل بني خمالبها ديك كبر يرفرف ب�شدة حيث األقت 

به فوق بيت ام م�شعد، فاألتقطت ام م�شعد الديك وقالت: رزقاً من اهلل.
وتعاىل الهم�س و�شط الده�شة الكبرة حني قال النا�س: احلداأه األقت بالديك لأم م�شعد، هذا �شئ فوق الو�شف، 

انها امراأه يف حرا�شة اهلل يا لها من بركة.
 غ�شب العمدة ملا حدث وقال: �شدفة وحدثت.

املقود من  وانفلت  بيتها  �شيارة بقرب  لتعود حزينة.. ومل مير وقت حتى مرت   يوم اخر مر ومل جتد عمال 
ال�شائق وادى ذلك اإىل ت�شاقط بع�س الأقفا�س من ال�شيارة، فوقف �شغار ام م�شعد ي�شاعدون ال�شائق يف ترتيب 
�شيارته مرة اخرى، فمنحهم بع�س من اخل�شر والفاكهة جزاء م�شاعدتهم، ف�شكرته ام م�شعد وقالت: حمدهلل 

رزقاً من اهلل.  وكرث احلديث مرة اخرى انها امراأه يحميها اهلل.
 جاء اليوم الثالث ومل جتد عماًل فخرجت اإىل الطريق العام حيث املحطة الكبرة رمبا تعمل يف حمل الأمتعة 
بها جتد حقيبة  اذ  املحطة حزينة  واثناء خروجها من   ، امييراأه  فهى  يناديها  القطار ومل جتد من  واىل  من 
�شغرة ح�شرت بني الكرا�شي، ومدت يدها لتذهب باحلقيبة اإىل ك�شك ال�شرطة وت�شلمها، فوجدت امراأه انيقة 
تبكي حقيبتها ال�شائعة، ومل مت�س حلظات حتى كانت ام م�شعد تقب�س مبلغ كبر من املال مكافاأه لها، بعد 
ذلك اليوم خاف العمدة من القراب منها فقد كان النا�س يقولون انها امراأه كلها بركة ومن يوؤذيها �شت�شيبه 
لييرواد املحطة الكبرة وهى الن ل حتتاج  اللعنات فركها وحالها، اما مال املكافاأة فقد ا�شرت به ما تبيعه 

للعمل يف خدمة �شكان القرية. 

املمثلة الأمريكية جويل اآن اإميري خالل  و�سولها حل�سورها العر�ض اخلا�ض لفيلم Breaking يف لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا -ا ف ب

البيانو  على  العزف  درو�ييس  اأن  درا�شة جديدة  ك�شفت 
ميين خالل  اخليييرف،  تييقيياوم  اأن  ال�شتني ميكن  �شن  يف 
م�شاكل  حييدوث  تتدهورعند  التي  املخ  اأن�شجة  تقوية 

يف الذاكرة.
ال�شتينيات  يف  الأ�ييشييخييا�ييس  تييعييلييم  اأن  عييلييميياء  ووجييييد 
املادة  يقوي  للمو�شيقى،  عمرهم  ميين  وال�شبعينيات 
حدوث  عند  تتحلل  الييتييي  املييخ  اأن�شجة  اأي  البي�شاء 

م�شاكل يف الذاكرة والركيز.
وعمل العلماء يف الدرا�شة اجلديدة على حتليل فيما 
احلياة  يف  لحييقييا  البيانو  على  الييعييزف  تعلم  كييان  اإذا 
ي�شاعد الدماغ، و�شارك بالدرا�شة 121 رجاًل وامراأة 
يف ال�شتينيات وال�شبعينيات من العمر مل يعزفوا اأبدا 
الدماغ  لفح�س  كل منهم  اآلة مو�شيقية، خ�شع  على 

الييتييغيييييرات يف منطقة  لقيا�س  الييتييجييربيية  وبييعييد  قييبييل 
املادة  ميين  املنطقة  هييذه  وتييتييكييون   ،fornix ت�شمى 
والذاكرة  الإدراك  يف  هاما  دورا  تلعب  التي  البي�شاء 

ولكنها تراجع ب�شكل طبيعي مع تقدم العمر.
اأ�ييشييبييوعييييية يف  بيييدرو�يييس  امليي�ييشيياركييني  نيي�ييشييف  مت تكليف 
العزف على البيانو ملدة �شاعة واحدة ملدة �شتة اأ�شهر، 
�شاعة على  ملدة ن�شف  املنزل  للتدرب يف  تعليمات  مع 
الييبيياقييون عييرو�ييس تقدميية  ييييوم، وح�شر  كييل  الأقيييل 
ومنعت  املو�شيقى  من  خمتلفة  اأنييواع  حييول  اأ�شبوعية 
البحث  يف  الت�شفيق  حتى  اأو  الييغيينيياء  اأو  الييعييزف  ميين 
وجامعة  باأملانيا  الطبية  هانوفر  كلية  اأجييرتييه  الييذي 
طالب  اأن  امل�شح  عمليات  وك�شفت  ب�شوي�شرا.  جنيف 
فقدوا  البيانو  على  تعليمية  لدرو�س  خ�شعوا  الذين 

القليل من كثافة املادة البي�شاء اأو مل فقدوا اأي �شيء 
تييراجييع يف وظائف  اإىل عييدم وجييود  منها، ممييا ي�شر 
ب�شكل  الييبييييي�ييشيياء  املييييادة  كييثييافيية  انخف�شت  فيما  امليييخ. 
زاد من  املو�شيقى مما  تعلم  للذين حرموا من  كبر 

الذاكرة.  وم�شاكل  بيياخلييرف  الإ�ييشييابيية  فيير�ييس 
 Frontiers in Aging قال تقرير يف جملة 

املو�شيقى  تعلم  اإن   Neuroscience
لحييقييا يف احلييييياة ميييكيين اأن 

ي�شنع العجائب ولكن 
كييييان  اإذا  فييييقييييط 

اليييييييييييييييطيييييييييييييييالب 
مييييييلييييييتييييييزمييييييني 

متاما.

تعلم �ملو�سيقى يف �سن متقدمة ميكن �أن يقاوم �خلرف


