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فح�ص جديد ير�سد 50 نوعا من ال�سرطان قبل ظهورها
 50 تو�صل �لعلماء �إىل فح�ص دم جديد للذين تزيد �أعمارهم على 
�ل�صرطان حتى قبل  �أمر��ص  50 نوعا من  �كت�صاف  عاما، قادر على 
ظهور �أعر��صها. وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية، �أن خدمة 
�ل�صحة �لوطنية يف بريطانيا �أجرت �أول جتربة على هذ� �لفح�ص يف 
�لعامل. وقالت �إن �لهدف من ور�ء �لفح�ص هو �كت�صاف 50 نوعا من 

�أمر��ص �ل�صرطان قبل ظهور �أعر��صها على �أج�صاد �لب�صر.
ورغم عدم وجود نتائج حتى �الآن، �إال �أن �لباحثني متفائلني باأن لدى 
�لفح�ص "�إمكانات هائلة"، ويعتقدون �أنه قادر على منع 10 يف �ملئة 

من �إجمايل �لوفيات �لتي يت�صبب بها �ل�صرطان.
�ألف   167 بنحو  وح��ده��ا  بريطانيا  يف  �ل�����ص��رط��ان  �أم��ر����ص  وت���ودي 

�صخ�ص، مبعدل يبلغ 467 �صخ�صا يوميا.
"�لكاأ�ص �ملقد�صة"، وميكن لهذ� �الخرت�ق  ��صم  و�أطلق على �لفح�ص 

�لعملي �أن ينقذ حياة 16 �ألف �صخ�ص �صنويا.
للفح�ص،  �الأوىل  �لتجارب  �أل��ف متطوع يف   140 �أك��ر من  و���ص��ارك 
وجرى حتويل �ملئات منهم �إىل فحو�ص �أخرى مثل تنظري �لقولون، 

كنتيجة للفح�ص �جلديد.
ومن �ملتوقع �أن تكون هناك ن�صبة كبرية من هوؤالء م�صابة بال�صرطان. 
ويف حالة جناح �لفح�ص، ف�صيتم تو�صيع نطاق ��صتخد�مه لي�صل �إىل 
مليون �صخ�ص يف بريطانيا بحلول مطلع عام 2024. ويف حال �أ�صبح 
�لفح�ص الحقا متاحا للبالغني من �لفئة �لعمرية "50-79 عاما" 
يف بريطانيا ويبلغ عددهم 18 مليونا، فاإن نحو 130 �ألف �صخ�ص 
ال يعانون من �أعر��ص �صيتلقون �إحاالت لفحو�ص �أخرى كل عام، مع 

�فرت��ص �أن ن�صبة و�حد باملئة من هذ� �لفح�ص �صتكون �إيجابية.

القهوة تخفف اأعرا�ص القولون الع�سبي!
وحتفيز  �ليقظة  ج��ان��ب  �إىل  ع��دي��دة  �صحية  ف��و�ئ��د  �ل��ق��ه��وة  جت��ل��ب 
�ل�صرطانية،  �لوفيات  بانخفا�ص  يرتبط  بانتظام  فتناولها  �لطاقة، 

وتقليل خطر �الإ�صابة بال�صمنة و�ل�صكري من �لنوع2.
ووفقاً للباحثة ليز� غاجنهو �خت�صا�صية �أمر��ص �جلهاز �له�صمي يف 
خماطر  من  �ملعتدل  �لقهوة  ��صتهالك  يقلل  "قد  نيويورك:  جامعة 
�أو  �ل��غ��ذ�ئ��ي،  �لتمثيل  �مل��زم��ن��ة مثل م��ت��الزم��ة  ب��االأم��ر����ص  �الإ���ص��اب��ة 
�ل�صمنة، �أو د�ء �ل�صكري، �أو �أمر��ص �لقلب و�الأوعية �لدموية، �أو بع�ص 
�أنو�ع �ل�صرطان". ويعتقد باحثون �أن ما يجمع بني �لقهوة و�لتاأثري 

على هذه �مل�صاكل �ل�صحية �ملختلفة هو "ميكروبيوم �الأمعاء".
�ال�صتهالك  �أن  "نيوترينت�ص"  جملة  يف  ُن�صرت  در����ص��ة  وج��دت  وق��د 
�جلر�ثيم  جمموعات  بع�ص  يف  بالتغري�ت  يرتبط  للقهوة  �ملنتظم 

�ملعوية �لتي قد يلعب فيها �لبوليفينول �لغذ�ئي و�لكافيني دور�ً.
�الأمعاء  �له�صمية، فهي حتّرك  �لقناة  د�خل  كمن�صط  �لقهوة  وتعمل 
وت��دف��ع �إىل �ل��ذه��اب �إىل �حل���ّم���ام، م��ا مي��ن��ع من��و وت��ك��ّد���ص �لبكرتيا 
�ل�صارة، يف �لوقت �لذي حتتوي �لقهوة فيه على عنا�صر نباتية حتّفز 
منو �لبكرتيا �جليدة، وهو ما يخّفف من �أعر��ص متالزمة �لقولون 
�لع�صبي. ويعترب تناول 3 فناجني قهوة يومياً �صحياً، حيث ال ينبغي 

�أن يزيد معّدل �لكافيني �ليومي عن 400 ملغ.

ما املدة التي يبقى فيها جدري القردة على الأ�سطح؟
فريو�صات �الأورثوبوك�ص، مبا يف ذلك جدري �لقرود، لها عدو معني: 
�أن  للفريو�ص  وميكن  �لبنف�صجية.  ف��وق  لالأ�صعة  ج��د�ً  ح�صا�صة  فهي 
معر�صة  بيئة  يف  لي�ص  ولكن  وب���اردة  وج��اف��ة  مظلمة  بيئة  يف  يتكاثر 
�أن �خل����رب�ء لي�صو�  �ل��رغ��م م��ن  �ل�����ص��م�����ص. وع��ل��ى  �أ���ص��ع��ة  للكثري م��ن 
�لقرود  �أن يظل فيها فريو�ص ج��دري  �لتي ميكن  �مل��دة  متاأكدين من 
على �ل�صطح ويكون قادر�ً على �النت�صار، �إال �أن �لبيانات �ملتاحة ملنظمة 

�ل�صحة �لعاملية ال تثبت �أن �النتقال عرب �الأ�صطح له �أهمية كبرية.
وقد وجد �أحد �لتحقيقات �لتي �أجرتها مر�كز �ل�صيطرة على �الأمر��ص 
و�لوقاية منها بالواليات �ملتحدة �أن فريو�ص جدري �لقرود �حلي ظل 

موجود�ً ملدة 15 يوماً تقريباً بعد �إخالء منزل �ملري�ص.
فاإذ� مت �لعثور على جدري �لقرود على �صطح ما، فمن �ملحتمل �أن يكون 
�صطحاً ناعماً، مثل �أ�صطح بيا�صات �الأ�صّرة، فاأغطية �ل�صرير ال متت�ص 
باال�صتمر�ر  له  ت�صمح  �لتي  �لرطوبة  متت�ص  بل  فح�صب،  �لفريو�ص 
�لفريو�صات،  �أخ��رى، �جلفاف هو عدو جميع  وب�صيغة  �أط��ول.  لفرتة 

لذ� فاإن �الأ�صطح �مل�صامية ت�صاعد على �إطالة �أمد حياة �لفريو�ص.
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اإزالة اجلليد من اخلبز 
املجمد يف 30 ثانية

تيك  على   becksavesmoney ب���  ت��ع��رف  حم��ت��وى  من�صئة  ك�صفت 
توك حيلة ب�صيطة للتخل�ص من �جلليد يف �خلبز يف مدة قيا�صية، وح�صد 

�لفيديو �لذي ن�صرته على �ملن�صة �أكر من 199 �ألف �إعجاب.
وقالت �صاحبة �لفيديو: "�أحب �لت�صوق وتوفري �ملال، و�صتمّكن هذه �حليلة 

�لذكية �ملت�صوقني من ت�صخني �خلبز �ملجمد لتوفري �لنقود".
يف 30 ثانية

�صعي  رطبة.  ت�صبح  حتى  ورق  من�صفة  تبليل  "يجب  �لفيديو:  يف  وقالت 
لفافة �خلبز يف �مليكروويف حتت من�صفة مبللة فوقها، ثم �صغلي �مليكروويف 

ن�صف دقيقة، فيذوب �جلليد ب�صرعة".
ولت�صخني �خلبز �ملجمد، ين�صح �خلرب�ء بطرق عدة مثل:

�لذوبان �لبطيء
�أربع  �إىل  ث��الث  مل��دة  كي�صه  يف  بب�صاطة  ل��ي��ذوب  ت��رك��ه  ه��ي  طريقة  �أ���ص��ه��ل 

�صاعات.
��صتخد�م �لفرن

��صبطي �لفرن على 200 درجة مئوية.
مبجرد ت�صخينه، �صعي �خلبز على �لرف �الأو�صط.

�تركي �صر�ئح �خلبز 5 دقائق و�لرغيف �لكامل من 20 �إىل 230 دقيقة، 
ح�صب �حلجم، ثم �أخرجيه و�تركيه ليربد ملدة 10 دقائق.

 �مليكروويف
لت�صخني �صر�ئح �خلبز يف �مليكروويف، يجب و�صعها فيه على حر�رة عالية 

بني 15 و25 ثانية، ح�صب �إك�صربي�ص �لربيطانية.

رئي�ص طهاة امللكة اإليزابيث 
يك�سف عن حلواها املف�سلة

قال رئي�ص �لطهاة �ل�صابق �خلا�ص بامللكة 
�إليز�بيث �لثانية، �إنها �عتادت على تناول 
�صطائر �ملربى يوميا منذ �أن كانت طفلة 
���ص��غ��رية. وق����ال د�ري�����ن م��اك��غ��ري��دي يف 
قناته على يوتيوب �أن �مللكة تف�صل مربى 
�ل��ف��ر�ول��ة �مل�����ص��ن��وع م��ن �ل��ف��اك��ه��ة �لتي 
مت قطفها من �أر����ص��ي قلعة ب��امل��ور�ل يف 
�لر�ئعة  �لتقاليد  من  وكجزء  ��صكتلند�. 
ماكغريدي،  ك�صف  �ل��ظ��ه��ر،  بعد  ل�صاي 
�إنه عمل طاهيا للملكة ملدة  �لذي يقول 
11 عاما، عن حل �مللكة مل�صكلة ماألوفة 
�أوال  "�ملربى  �لربيطاين،  �لكعك  لع�صاق 
م�صور  مقطع  يف  وق��ال  �لكرمية؟".  �أم 
�ملربى  تف�صل  �مل��ل��ك��ة  "كانت  منف�صل: 
�للذيذة  �ل��ك��رمي��ة  ب��ت��ل��ك  م��ت��ب��وع��ا  �أوال 
�مللكة  ك��ان��ت  ق��ول��ه،  وح�صب  �ملتخرة". 
ع��ام��ا عا�صقة   96 �ل��ع��م��ر  م��ن  �ل��ب��ال��غ��ة 
ل��ل��ف��ر�ول��ة �ل��ط��ازج��ة، وت��اأك��ل��ه��ا ث��الث �أو 
�أرب���ع م���ر�ت يف �الأ���ص��ب��وع يف ب��امل��ور�ل �إذ� 

كانت موجودة خالل �ملو�صم".
�لويل  "ولكن  مازحا:  ماكغريدي  وق��ال 
�لتوت  لها  يقدم  �أن  ح��اول  �صخ�ص  الأي 
خ���ارج م��و���ص��م��ه، �إن ت��ق��دمي �ل��ت��وت على 

مائدة �لع�صاء يف يناير تعني �الإقالة".

هل يبني
�ص 23 الربوتني الع�سالت؟

- �الأفوكادو
�الأفوكادو غنية  الأنَّ حما�صيل  �الأفوكادو ع�صوًيا  ��صرتي 

باملبيد�ت �حل�صرية.
دعم  خ��الل  م��ن  تبت�صمني  يجعلك  �جل��ي��د؟  م��ز�ج��ه��ا  �صر 
ومن  �لتريوزين.  عرب  و�لنور�درينالني  �لدوبامني  �إنتاج 
�ل��رتب��ت��وف��ان نرى  �ل�����ص��ريوت��ون��ني، يجعلنا  ت��ع��زي��ز  خ���الل 

�حلياة باللون �لوردي.
- �لبي�ص

�لكتان،  �لذي يتم تغذيته ببذور  �لدجاج  �الأولوية لبي�ص 
ويف�صل �أن يكون ع�صوًيا.

و�لنور�بينفرين،  �لدوبامني  ل�صنع  �جليد؟  مز�جهم  �صرُّ 
يحتاج  باحلياة،  فرحتنا  ي��ع��زز�ن  ع�صبيان  ن��اق��الن  وهما 
�لتريوزين  �الأمينية،  �الأحما�ص  من  نوعني  �إىل  �جل�صم 

و�لفينيل �أالنني؛ وهما يختبئان يف بيا�ص و�صفار بي�صة.
�ل�صبب؟..  ما  وزن���اً،  �أخ�صر  وال  حمية  �أتبع  �مل��زي��د:  تابعي 

�لعلم يجيب
- �لبقدون�ص

�أو جممد�ً الأن �لتجميد �ل�صريع  �أن يوؤكل طازجاً،  يف�صل 
بعد �حل�صاد ال يغرّي خ�صائ�صها �لغذ�ئية.

�صر مز�جه �جليد؟ يتو�جد يف حم�ص �جللوتاميك �لذي 
يحتوي عليه، وهو �صروري لرتكيب و�صيط ع�صبي يعزز 

�لهدوء و�ال�صرتخاء.
- �ملك�صر�ت

ت��ز�ل يف غالفها، مما  وال  �ملك�صر�ت �جلافة  تناول  ُيف�صل 
يحميها من �الأك�صدة.

�الأميني  �أالن����ني  �لفينيل  حم�ص  �جل��ي��د؟  م��ز�ج��ه��ا  ���ص��رُّ 
�الأ���ص��ا���ص��ي الإن��ت��اج �ل��دوب��ام��ني )ه��رم��ون �ل�����ص��ع��ادة(، وهو 
للقلب(  �ملنظم  ذ�ته مقدمة لالأدرينالني )�لهرمون  بحدِّ 

و�لنور�درينالني، مما يعزز �حرت�م �لذ�ت.
- �ملوز

م���������������������������������ن 
�الأف�����������ص�����ل 

�����������ص����������ر�ئ����������ه 
فقط  ع�����������ص�����وًي�����ا، 

�أ�صفر، وقد �أظهرت �لدر��صات �أنه يفقد بع�ص �لعنا�صر 
�لغذ�ئية �لثمينة �أثناء ن�صجه.

بالرتيبتوفان، وهو  الأن��ه حممل  �صر مز�جه �جليد؟ هذ� 
�الأحما�ص �الأمينية �لتي تغذي نكهة �حلياة.

- كبد بع�ص �حليو�نات
كبد حلم �لعجل �أو �لبقر �أو �ل�صاأن لال�صتهالك مبا�صرة 

بعد �ل�صر�ء.
�إنه مليء بالرتيبتوفان، وهو حم�ص  �صر مز�جه �جليد؟ 
�خلاليا  ت�صتخدمه  للربوتينات(  �أ�صا�صي  ن  )م��ك��وِّ �أميني 
�لع�صبي  �لو�صيط  �ل�صريوتونني،  يف  لتكوينه  �لع�صبية 

لال�صرتخاء و�ملز�ج �جليد.
ح����اويل تقليبه ب��امل��ق��الة، م��ع �الإب���ق���اء ع��ل��ى ق��ل��ب��ه وردي����اً، 
ليحتفظ بجميع �لعنا�صر �لغذ�ئية، مبا يف ذلك فيتامينات 

ا على تو�زننا �لعاطفي. بي B �لتي حتافظ �أي�صً

�ل�صعادة �حلقيقية جتدينها يف هذه �ملمار�صة
�ل�صعادة �حلقيقية، هل تتحقق بوجود وفرة �ملال ؟ در��صة 

�أجرتها جامعتا يال و�أك�صفورد جتيب عن هذ� �ل�صوؤ�ل..
بانتظام،  �ل��ب��دين  �لن�صاط  �ل��ذي��ن مي��ار���ص��ون  �الأ���ص��خ��ا���ص 
عقلية  ب�صحة  �لتمتع  م��ن  �ل��و�ق��ع  يف  �أك���ر  ي�صتفيدون 
�أف�صل، فيجدون �ل�صعادة �حلقيقية �لتي ال ميكن �إيجادها 
يال  �لباحثون من جامعتي  �كت�صف  �مل��ال، وفق ما  بتو�فر 
�لذين  �ملتحدة،  �ململكة  يف  و�أك�صفورد  �ملتحدة  �لواليات  يف 
�أ�صارو� �إىل �أّن ممار�صة �لريا�صة �أكر �أهمية للروة �لعقلية 
�جليدة من �حلالة �القت�صادية. وقد ُن�صرت در��صتهم هذه 
يف جملة الن�صت The Lancet �ل�صيف �ملا�صي، و�أوردها 

 Business جم����ل����ة 
�ل�صهر. Insider هذ� 

�أنك  ���ص��ع��رت  م���رة  " ك��م 
ل�����ص��ت ب���خ���ري خ�����الل �ل�������� 30 
و�الكتئاب  �لتوتر  ب�صبب  �ملثال  �صبيل  على  �ملا�صية،  يوًما 
�ل��ذي متَّ طرحه  �ل�����ص��وؤ�ل  ه��و  �لعاطفية؟" ه��ذ�  و�مل�صاكل 
ع��ل��ى ح����و�ىل 1.2 م��ل��ي��ون م���ن �الأم��ري��ك��ي��ني �ل���ذي���ن متَّ 
�صوؤ�ل  وك��ذل��ك متَّ  �ل��در����ص��ة.  ه��ذه  الأغ��ر����ص  ��صتجو�بهم 
�لتي  �لبدنية  و�لن�صاطات  �مل���ادي  دخلهم  ع��ن  �مل�صاركني 
مي��ار���ص��ون��ه��ا. وك����ان مب��ق��دوره��م �خ��ت��ي��ار 75 ن���وًع���ا من 
�أو رفع �الأ�صياء  �لتمارين، �لتي من بينها ركوب �لدر�جة، 

�لثقيلة حول �ملنزل وغريها.
يف �ملتو�صط قال �أولئك �لذين ميار�صون �لريا�صة بانتظام، 
�إنهم �صعرو� بال�صوء ملدة 35 يوًما يف �ل�صنة باأكملها، مقابل 
ميار�صون  ال  �لذين  الأولئك  بالن�صبة  �إ�صافيًّا  يوًما   18
�لريا�صة �إطالًقا. ولكّن �الأمر �الأكر لفًتا لالنتباه، هو �أّن 
�لباحثني �أثبتو� �أّن �لريا�صيني ي�صعرون مب�صتوى �ل�صعادة 
نف�صه، �لتي ي�صعر بها �أولئك �لذين ال ميار�صون �لريا�صة 
�ألف دوالر )22   25 �ل�صنوي حو�ىل  يبلغ دخلهم  �لذين 
�لتاأثري  على  �ل�صخ�ص  ولكي يح�صل  و�أك��ر.  دوالر(  �أل��ف 
�أن  بالتايل  يجب  �لريا�صة،  ممار�صة  جتلبه  �ل��ذي  نف�صه 

يح�صل على قدر �أكر بكثري من �ملال.
ولكن يف �ملقابل، فاإّن ممار�صة �لكثري من �لريا�صة ال يعني 
�أكر �صعادة. ويو�صح موؤلف �لدر��صة  �أن تكون  بال�صرورة 
�الأملانية  �ل�صحيفة  معه  �أجرتها  مقابلة  يف  ت�صكرود  �آدم 
�ليومية Die Welt :" �أّن �لعالقة بني مدة �لريا�صة 

."U و�لقدرة �لعقلية تاأتي على �صكل

الربق يالم�ص برج 
ال�ساعة يف مكة املكرمة 
�لتو��صل  م����و�ق����ع  يف  �ن���ت�������ص���رت 
توثق  فيديو  مقاطع  �الجتماعي 
م�����ص��اه��د م��ه��ي��ب��ة وم��ذه��ل��ة للربق 
�ل�صاهق  �ل�صاعة  وهو يالم�ص برج 
�لعربية  باململكة  �مل��ك��رم��ة  مكة  يف 

�ل�صعودية.
ويف ت�صريح ل�صحيفة "�صبق" حول 
�لفيديو،  م��ق��اط��ع  الأح����د  ت��وث��ي��ق��ه 
�أحمد  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف،  �مل�صور  ق��ال 
�لزهر�ين، �إنه "من هو�ة �لت�صوير 
يوثق  �أن  وق�������رر  �ل����ف����وت����وغ����ر�يف 
هطول �أمطار يوم �جلمعة �ملا�صي، 
بكل  ي�صرب  وه��و  �ل��ربق  بت�صوير 
�إىل  �أنحاء مكة"، الفتا  عنفو�ن يف 
بجو�له  مم�صكا  و�ق��ف��ا  "ظل  �أن����ه 
موجها عد�صة كامري� جو�له نحو 
بلقطات  يحظى  لكي  �ل�صاعة  ب��رج 
ن����ادرة ل��ل��ربق وه���و ي��ع��ان��ق �ل���ربج، 
�صماء  م�صيئا  ب��ال�����ص��م��اء  وينت�صر 
"فعال  قائال:  �أو�صح  حيث  مكة"، 
�للقطات..وعد�صات  ه���ذه  وث��ق��ت 
�الإ�صد�ر  حديثة  �لذكية  �الأج��ه��زة 
�أ�����ص����ب����ح����ت �ح������رت�ف������ي������ة، وه������ذه 
وقد  حديثي،  على  دليل  �للقطات 
ن�صاهد ثورة متقدمة يف �حرت�فية 
�ل�صنو�ت  يف  �جل��������و�ل  ع���د����ص���ات 
�ملا�صي،  �جلمعة  وم�صاء  �ملقبلة". 
�مل����ك����رم����ة  هطول  م���ك���ة  ����ص���ه���دت 
غزيرة  �إىل  متو�صطة  م��ن  �أم��ط��ار 
ع���ل���ى م��ع��ظ��م �الأح�����ي�����اء و�ل���ق���رى 
�ملجاورة، �صاحبها �صو�عق رعدية 
ورياح ن�صطة. وتد�ول رو�د مو�قع 
و�ل�صفحات  �الجتماعي  �لتو��صل 
�الإخ���ب���اري���ة م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و توثق 
�ل�صاعة  ب�����رج  حم���ي���ط  يف  �ل������ربق 

ويالم�صه، مبنظر بديع.

رحيل املفكر والباحث 
ال�سوري نبيل فيا�ص 

�ل�صوري  و�ل���ب���اح���ث  �مل��ف��ك��ر  ت����ويف 
 69 ن��اه��ز  عمر  ع��ن  فيا�ص،  نبيل 
�ل�صرطان  م��ع  ���ص��ر�ع  �إث����ر  ع��ام��ا، 
بح�صب  ���ص��ن��و�ت،   5 م��ن��ذ  م�صتمر 
�أف��اد �صديق مقرب من �لعائلة  ما 
فيا�ص  وك��ان  بر�ص.  فر�ن�ص  وكالة 
تدهور  �إث����ر  "�مل�صفى  �إىل  �أدخ�����ل 
دم�صق،  يف  وت���ويف  �ل�صحي  و�صعه 
�جلنازة  ترتيبات  بعد  حت��دد  ومل 
�لكاتب  ق��ال  م��ا  وف��ق  و�لت�صييع"، 
ي�صرف  �ل�����ذي  ب��ر���ص��ي��ن��ي،  ج�����ورج 
للباحث  �لر�صمية  �ل�صفحة  على 
�ل�صاعات  يف  "بجانبه  ك��ان  و�ل���ذي 
�أفكار  �أث��ارت  �الأخرية". وكثري� ما 
حم�ص،  مدينة  �ب��ن  فيا�ص،  نبيل 
جدال يف �ملجتمع �ل�صوري، ال �صيما 

يف ما يخ�ص �ل�صيا�صة و�لدين.
ون��ع��ت �ل�����ص��ف��ح��ة �ل��ر���ص��م��ي��ة �لتي 
على  فيا�ص"،  "نبيل  ����ص��م  حتمل 
�ل�صوري  "�لباحث  وف��اة  في�صبوك، 

�لذي يندر �أن يكرر".

متنحك  غذائية  عنا�سر   6
ال�سعادة.. م�سمونة النتائج

حتتوي  حيث  بالطبع!  موجود  ال�سعادة  غ��ذاء 
ت�ساهم  مواد  على  الغذائية  العنا�سر  بع�ض 

يف حتفيز هرمون ال�سعادة يف اأج�سامنا. 
اإن �سّر االرتياح لي�ض فقط يف ما ن�سمعه 
من اأخبار �ساّرة، اإذ يلعب حمتوى طبقنا 

وكمية االأطعمة التي تعزز مزاجنا 
ا دورًا يف ذلك. اإليك 6 عنا�سر  اأي�سً
غذائية متنحك ال�سعادة م�سمونة 

النتائج:

�قرتحت در��صة جديدة تناول حبة موز غري مكتملة �لن�صج يومياً، �أو �أطعمة 
نباتية حتتوي على �لن�صويات �ملقاومة كو�صيلة حماية من خطر �ل�صرطان 

�لور�ثي �لذي ي�صيب �لقولون و�مل�صتقيم.
و�لن�صويات �ملقاومة عبارة عن كربوهيدر�ت متر عرب �الأمعاء �لدقيقة غري 

مه�صومة، ويتم ه�صمها وتخمريها يف �الأمعاء �لغليظة.
�جلن�صيات،  متعددة  جتربة  وليدز  نيوكا�صل  جامعتي  يف  �لباحثون  و�أج��رى 
�صنتني  مل��دة  �ملقاومة  �لن�صا  م�صحوق  مكمل  من  غ��ر�م   30 �إعطاء  ت�صمنت 
الأ�صخا�ص م�صابني مبتالزمة لين�ص. كما ت�صمنت �لتجربة تناول جمموعة 

�أخرى حبة موز غري نا�صجة يومياً ملدة 4 �صنو�ت.
و�أفادت �لدر��صة باأن �لتاأثري �لوقائي للن�صويات �ملقاومة ��صتمر ل� 10 �صنو�ت 

على �الأقل، وقلل خطر �الإ�صابة يف هذه �ملجموعة بن�صبة 60%.
ووفقاً ملوقع "�صاين�ص د�يلي"، كان �لتاأثري �لوقائي �أكر و�صوحاً يف �صرطانات 
�ل�صفر�وية  و�لقناة  �ملعدة  �صرطان  ذل��ك  يف  مبا  �لعلوي،  �له�صمي  �جلهاز 

و�لبنكريا�ص و�الثني ع�صر.

الن�سويات املقاومة حتمي من 
�سرطانات اجلهاز اله�سمي
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�ش�ؤون حملية

امل�ست�سفى يقدم العالج ل�41 مري�سًا م�سابًا بال�سمور الع�سلي ال�سوكي منذ اإطالق العالج قبل عامني

م�ست�سفى اجلليلة التخ�س�سي لالأطفال يقدم عالجًا جينيًا ناجحا لطفل م�ساب مبر�ص ال�سمور الع�سلي ال�سوكي 

بهدف تعزيز م�ساركة الكوادر الوطنية يف القطاع اخلا�ض

غرفة اأبوظبي ت�ستعر�ص املزايا التحفيزية لربنامج »ناف�ص«

•• دبي- الفجر

لالأطفال،  �ل��ت��خ�����ص�����ص��ي  �جل��ل��ي��ل��ة  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  ك�����ص��ف 
طب  يف  كلياً  �ملتخ�ص�ص  �الإم���ار�ت  يف  �الأول  �مل�صت�صفى 
�ل��ع��الج �جليني لطفل م�صري  تقدمي  ع��ن  �الأط��ف��ال، 
وظهور  �ل�صوكي،  �لع�صلي  �ل�صمور  مب��ر���ص  م�صاب 
حت�صن يف قدرة �لطفل على �حلركة بفعل هذ� �لعالج.

نادرة  ور�ثية  حالة  �ل�صوكي  �لع�صلي  �ل�صمور  وميّثل 
ت�صبب �صعفاً يف �لع�صالت، وميكن �أن توؤثر على قدرة 
من  فقط  و�ح���د�ً  �ملر�ص  وي�صيب  �لنمو.  على  �لطفل 
بني كل 10 �أالف طفل، ويوؤدي �إىل �صعف �لقدرة على 
�لزحف و�مل�صي و�جللو�ص و�لتحكم يف حركات �لر�أ�ص. 
لالأطفال  �ل��ت��خ�����ص�����ص��ي  �جل��ل��ي��ل��ة  م�صت�صفى  وي���ق���دم 
�ل�صوكي  �لع�صلي  لل�صمور  جيني  ع��الج  برنامج  �أك��رب 
وُيعد  �أف��ري��ق��ي��ا،  و���ص��م��ال  �الأو����ص���ط  �ل�����ص��رق  يف منطقة 
�الأطفال  بعالج  �ملتخ�ص�ص  و�لوحيد  �الأول  �مل�صت�صفى 

و�ليافعني يف دولة �الإمار�ت.
وكانت �أول زيارة لر�صيد �إىل �مل�صت�صفى قبل 12 �صهر�ً، 
ومل يكن قد �أمّت حينها عامه �الأول، وهو يخ�صع منذ 
ذلك �لوقت للعالج بحقن زوجلين�صما. و�أجرى �لفريق 
تقييماً  �ل�صهر  �صابق من هذ�  �مل�صوؤول يف وقت  �لطبي 
بدء  م��ن  ع��ام  بعد  و�لوظيفية  �لبدنية  ر�صيد  حل��ال��ة 
�الأطر�ف  حركة  حت�ّصن  بنّي  و�ل��ذي  للعالج،  خ�صوعه 

�لعلوية لديه.
وتعليقاً على هذ� �ملو�صوع، قال �لدكتور هيثم �لب�صري، 
ورئي�ص  لالأطفال،  �لع�صبي  �لتاأهيل  �إع��ادة  ��صت�صاري 
مركز �لتميز يف علم �الأع�صاب لدى م�صت�صفى �جلليلة 
�لذي  بالتقدم  �صعد�ء  "نحن  لالأطفال:  �لتخ�ص�صي 

�أحرزه ر�صيد، حيث ميكنه �الآن حتريك كتفيه لالأعلى 
�إىل  �ال�صتلقاء  و�صعية  من  و�النتقال  �جللو�ص،  �أثناء 
وركيه،  من  �مل�صاعدة  من  ق��در  باأقل  �جللو�ص  و�صعية 
�الأقل،  على  دقائق  خم�ص  مل��دة  ركبتيه  على  يجثو  و�أن 

كما بد�أ بالزحف".
وتز�مناً مع �صهر �أغ�صط�ص للتوعية بال�صمور �لع�صلي 
مر�قبة  على  �الأه���ايل  �لب�صري  �لدكتور  ح��ّث  �ل�صوكي، 
ظ��ه��ور �أع��ر����ص �مل��ر���ص �مل��ب��ك��رة ل��دى �أب��ن��ائ��ه��م، و�لتي 
و�لبلع  �لتنف�ص  يف  وم�صاكل  �لع�صلي  �ل�صعف  ت�صمل 

وعالمات َوَهن م�صتمرة. 
مبّكرة  مر�حل  يف  و�ل��ع��الج  �لت�صخي�ص  "يقود  وق��ال: 
من �ملر�ص �إىل نتائج عالجية �أف�صل. وميكن �أن ي�صبب 
�الأطفال  �كت�صبها  �لتي  �مل��ه��ار�ت  بع�ص  تر�جع  �ملر�ص 
�أنه  �ل��وق��ت، ك��م��ا  �أ���ص��ع��ف م��ع م���رور  الأن��ه��م ي�صبحون 
�لع�صالت  تدهور  الأن  نظر�ً  كبرية،  ملخاطر  يعّر�صهم 
�لتنف�ص  على  يوؤثر  �أن  �أن��ه ميكن  لدرجة  �صريعاً  يكون 

و�لبلع، ما قد يهدد حياة �الأطفال.
لذ� ميّثل ت�صخي�ص �ملر�ص وعالجه يف مرحلة مبكرة 
لدى  �مل��ر���ص  فت�صخي�ص  �لطفل،  لعافية  مهماً  �أم���ر�ً 
عالجية  نتائج  حتقيق  يتيح  �الأ���ص��ب��وع��ني  بعمر  طفل 
�أف�صل مقارنة بعمر �لعامني، �الأمر �لذي ُيربز �أهمية 
�أنه  �صيما  �ل��والدة، ال  �إج��ر�ء فح�ص لالأطفال حديثي 
من �ل�صهل ت�صخي�ص مر�ص �ل�صمور �لع�صلي �ل�صوكي 

من خالل �ختبار جيني ب�صيط ي�صتغرق 24 �صاعة".
�لتخ�ص�صي لالأطفال عالج  و�أطلق م�صت�صفى �جلليلة 
�الآن  حتى  تقدميه  وج���رى  ع��ام��ني،  قبل  زوجلين�صما 
�أوروبا  �أنحاء  جميع  من  دول��ة   13 من  مري�صاً  ل�41 
و�ل�صرق �الأو�صط، كانت �لن�صبة �الأكرب منهم من تركيا. 

يف  كبري�ً  فرقاً  �لعالج  ه��ذ�  "�أحدث  �لب�صري:  و�أ���ص��اف 
�ل�صوكي  �لع�صلي  بال�صمور  �مل�صابني  �الأط��ف��ال  حياة 
�إىل  �ل�صفر  وعائالتهم، حيث كان يتعني عليهم �صابقاً 

�لواليات �ملتحدة لتلّقي �لعالج".
وق���ال���ت و�ل�����دة �ل��ط��ف��ل ر���ص��ي��د، �إن���ه���ا الح��ظ��ت حت�صناً 
يف  �جليني  �ل��ع��الج  ب��دء  منذ  �بنها  ح��ال��ة  يف  ملحوظاً 

م�صت�صفى �جلليلة �لتخ�ص�صي لالأطفال قبل عام.
ب�صحبة  �مل�صت�صفى  ت��زور  �لتي  ر�صيد  و�ل���دة  و�أ���ص��اف��ت 
�بنها كل �صتة �أ�صهر الإجر�ء �ملتابعة: "الحظُت بد�يًة �أن 
�لعديد  لكّن  �صاقيه،  يف  م�صاكل  من  يعاين  ك��ان  ر�صيد 
من �الأطباء قالو� �إن حالته طبيعية. ولكن عندما بلغ 
ر�صيد 11 �صهر�ً، بد�أ يفقد بع�ص �ملهار�ت مثل �لزحف 
و�جللو�ص و�لتحكم يف ج�صده، �إال �أن حالته بد�أت تتح�صن 
بعد �صبعة �أ�صهر من بدء �لعالج، حيث ��صتعاد منذ ذلك 
وتبد�أ  وحتريكهما.  ذر�ع��ي��ه  رف��ع  على  �ل��ق��درة  �حل��ني 
عالمات �لتح�صن بالظهور من �أعلى �جل�صم، �نطالقاً 
�ل�صاقني. وقد  �إىل  �لذر�عني ثم �خل�صر وو�صواًل  من 
�أكد يل �الأطباء �أن م�صتويات �لتح�صن تختلف من طفل 

الآخر، لذلك �أو��صل مر�قبة حالته".
وتن�صح و�لدة ر�صيد جميع �الأهايل مبر�قبة �أطفالهم 
م��ن��ذ والدت���ه���م ب��ح��ث��اً ع��ن ع��الم��ات ���ص��م��ور �لع�صالت 
على  �ملتخ�ص�صة  �لطبية  �مل�����ص��اع��دة  وط��ل��ب  �ل�����ص��وك��ي، 
وح�صل  �ل�صاأن.  بهذ�  خم��اوف  لديهم  كانت  �إذ�  �لفور 
ر�صيد على ُحقنة يف �لعمود �لفقري ُتعطى ملرة و�حدة 
خاليا  �إىل  �لناق�صة   )SMN1( �ملورثة  بنقل  تقوم 

�جل�صم با�صتخد�م ناقل فريو�صي.
وقال �لدكتور �لب�صري بهذ� �ل�صدد: "تلعب �لفريو�صات 
دور �لناقل للحم�ص �لنووي. ون�صتخدم لعالج مر�ص 

�ل�صمور �لع�صلي �ل�صوكي مزيجاً من هذه �لفريو�صات 
�لناقلة الإطالق �حلم�ص �لنووي �لطبيعي يف �خلاليا، 
مما ي�صاعد على �إنتاج بروتني SMN �لطبيعي �لالزم 
هذ�  نق�ص  وي��وؤدي  �ل�صوكي.  �حلبل  وظيفة  ال�صتمر�ر 
�لع�صلي  بال�صمور  �مل�صابني  �الأط��ف��ال  عند  �لربوتني 
�لع�صبية  �خل��الي��ا  )�أو  �الأع�����ص��اب  م��وت  �إىل  �ل�صوكي 
�حل��رك��ي��ة( �ل��ت��ي تتحكم ب��ال��ع�����ص��الت، مم��ا ي����وؤدي �إىل 
�صعف �لع�صالت و�صمورها و�صواًل �إىل فقد�ن �لقدرة 

على �حلركة وحدوث �صعوبات يف �لتنف�ص و�الأكل". 
وينت�صر �لنمط �الأكر �صيوعاً من �ملر�ص لدى 60% 
من �مل�صابني، وميكن مالحظة �أعر��صه لدى �الأطفال 
بعمر �صتة �أ�صهر. وت�صمل �لعالجات �ملو�صى بها �صر�باً 
ُي��ع��ط��ى ل��ل��ط��ف��ل م���دى �حل���ي���اة، ب��االإ���ص��اف��ة �إىل حقن 
زوجلين�صما يف �لعمود �لفقري، �لتي ُيعطى �أربٌع منها 
�أربعة  �أول �صهرين من �لعالج ثم حقنة و�ح��دة كل  يف 

�أ�صهر لبقية حياة �ملري�ص.
�أي�صاً  لالأطفال  �لتخ�ص�صي  �جلليلة  م�صت�صفى  �أطلق 
�ل�صمور  م��ر���ص  �نت�صار  ح��ول  �ملنطقة  يف  در����ص��ة  �أول 
�ل��ع�����ص��ل��ي �ل�����ص��وك��ي ب���ني �الأط����ف����ال ح��دي��ث��ي �ل�����والدة 
�لدر��صة يف مركز �جلينوم  �إج��ر�ء  ويتم  �الإم��ار�ت��ي��ني. 
�ملتطور �لتابع للم�صت�صفى، بالتعاون مع هيئة �ل�صحة 
بدبي وجمموعة من �مل�صت�صفيات �خلا�صة �لتي �صتدعم 
م�صاركة 6،500 مولود جديد يف 10 من م�صت�صفيات 

�لوالدة �لعامة و�خلا�صة يف دولة �الإمار�ت. 
�ل�صمور  ع��دد مر�صى  �إىل حت��دي��د  �ل��در����ص��ة  وت��ه��دف 
�لع�صلي �ل�صوكي �لذين يقيمون د�خل �لدولة، وو�صع 
ب��ه��دف م�صاعدة  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل،  ت��ق��دي��ر�ت الأع���د�ده���م يف 

�حلكومة يف �لتخطيط للعالجات �ملقّدمة. 

تاأهيل 17 �سابطًا ب�سرطة اأبوظبي يف برنامج القيادات ال�سابة
•• اأبوظبي-الفجر

يف  و�الأم��ن��ي��ة  �ل�صرطية  �ملعاهد  �إد�رة  �حتفلت 
�ل�صرطية  ل��ل��ع��ل��وم  ز�ي����د  ب���ن  ���ص��ي��ف  �أك���ادمي���ي���ة 
�لب�صرية  �مل���و�رد  قطاع  مع  بالتعاون  و�الأمنية 
من  �صابطاً   17 بتخريج  �أب��وظ��ب��ي  �صرطة  يف 
�ل�صرطية  �لقطاعات  �ملتميزة مبختلف  �لنخبة 
و�لذي  �ل�����ص��اب��ة  �ل��ق��ي��اد�ت  تنمية  ب��رن��ام��ج  م��ن 
�لفعالة  �ل��ق��ي��اد�ت  و�أمن����اط  مفاهيم  على  رك��ز 
�حلديثة  و�جتاهاتها  �ل�صرطية  �ملوؤ�ص�صات  يف 
�ل�صرطي،  �لعمل  يف  �لفّعال  �الت�صال  وق��و�ع��د 
و�لتطوير  و�مل�������و�رد  �ل�����ص��ر�ك��ات  �إد�رة  ون��ظ��م 

�ملوؤ�ص�صي �ملعتمد.

و�أكد �للو�ء ثاين بطي �ل�صام�صي، مدير �أكادميية 
�صيف بن ز�يد للعلوم �ل�صرطية و�الأمنية، خالل 
�أهم  ك��اأح��د  �لعمل  ف��رق  ب��ن��اء  �أه��م��ي��ة  �لتخريج 
ت�صليح  و  �لناجحة  �الد�رة �حلكومية  مرتكز�ت 
�الأجيال �جلديدة بالعلوم و�ملعارف �لتي ت�صهم 
يف تاأهيل قادة جدد ي�صتكملون م�صرية �لتنمية 
برت�صيخ  �ملوؤ�ص�صون  �لقادة  بد�أها  �لتي  و�لتقدم 
�لناجحة،  �لعمل  ف��رق  ببناء  و�لتميز،  �ل��ري��ادة 
و�صقل �ملهار�ت �لقيادية، وتنمية و�بر�ز �صفات 
�لقائد �لناجح، وفق �أحدث �ال�صاليب �حلديثة 

يف �لتنمية �ل�صخ�صية �لقيادية .
وت��ع��رف �خل��ري��ج��ون ع��ل��ى م���ه���ار�ت  ��صتيعاب 
�ل�صخ�صي  �الأد�ء  �إد�رة  يف  �الأ�صا�صية  �ملفاهيم 

�ل�صرطي،  �لعمل  وب��روت��وك��والت   ، و�مل��وؤ���ص�����ص��ي 
و�ل�صمات  �أبوظبي  �صرطة  وقو�نني  وت�صريعات 
�ال�صا�صية لنهج وفل�صفة موؤ�ص�ص �لدولة �ملغفور 
�آل نهيان  ز�ي��د بن �صلطان  �ل�صيخ  ب��اإذن �هلل  له 
"طيب �هلل ثر�ه"  �لقيادية وعنا�صر وحمدد�ت 

منوذجه �لقيادي يف �لعمل �ل�صرطي .
حتديد  يف  جديدة  معارف  �مل�صاركون  و�كت�صب 
�لعملية �الإد�رية ووظائفها  يف �لقيادة، وتطبيق 
�خلدمات  على  �لتناف�صية   وموؤ�صر�ت  معايري 
�لطاقة  لتعزيز  �حلديثة  و�الأ�صاليب  �ل�صرطية 
�إىل  و�لوظيفية،  �ملوؤ�ص�صية  و�ل�صعادة  �الإيجابية 
ج��ان��ب �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ح��اور و �مل��و����ص��ي��ع �لتي 

ت�صهم يف تنمية �لقياد�ت �ل�صابة .

�سرطة اأبوظبي تن�سر 6100 تنبيه 
عاجل لل�سائقني بحالة الطرق بالإمارة

•• اأبوظبي-الفجر

ن�صرت �صرطة �أبوظبي وبالتعاون مع �ل�صركاء، 6100 "تنبيه عاجل"، عرب 
مو�قع �لتو��صل �الجتماعي، وو�صائل �الإعالم، وتطبيقها �لذكي، ومنظومة 
و�الأزم���ات  �ل��ط��و�رئ  الإد�رة  �لوطنية  للهيئة  �لتابعة  �ملبكر"،  "�الإنذ�ر 
و�لكو�رث، لتحذير م�صتخدمي �لطرق، باحلاالت �جلوية �ملتقلبة، وحركة 

�ل�صري و�ملرور باالإمارة، وذلك خالل �لن�صف �الأول من عام 2022.
�لقنو�ت،  خمتلف  ع��رب  تن�صرها  �ل��ت��ي  �لعاجلة  �لتنبيهات  �أن  و�أو���ص��ح��ت 
�العتيادية  غ��ري  و�مل��روري��ة  �جل��وي��ة  ب��احل��االت  �ل�صائقني  �إ�صعار  ت�صتهدف 
م�صتوى  و�نخفا�ص  و�ل��غ��ب��ار،  و�الأم���ط���ار،  �ل�صباب،  ح���االت  مثل  للطرق، 
�إىل عرقلة  �ملوؤدية  �إىل �الزدح��ام، وغريها من �لظروف  �لروؤية، باالإ�صافة 

�ن�صيابية حركة �ل�صري و�ملرور، وتو�صيح �لطرق �لبديلة لل�صائقني.
و�أ�صافت �إن "�لتنبيهات �لعاجلة" ُت�صهم ب�صكل كبري يف تعزيز �أمن و�صالمة 
ا  خ�صو�صً لل�صائقني،  �مل����روري  �ل��وع��ي  م�صتوى  ورف���ع  ب���االإم���ارة،  �ل��ط��رق 
�ملعلومات  ت��وف��ري  يف  و�ال�صتباقية،  �ل�صرعة،  ت�صتوجب  �ل��ت��ي  �حل���االت  يف 
�الإجر�ء�ت  التخاذ  �ل��ط��رق،  مل�صتخدمي  �ل��ك��ايف،  �لوقت  الإت��اح��ة  للجمهور، 
�لالزمة، لتقليل فر�ص وقوع �حلو�دث �ملرورية، وجتنب تبعاتها �لوخيمة.

�جلاري،  �لعام  بد�ية  يف  �أبوظبي،  �صرطة  �أج��رت��ه  ل��ل��ر�أي  ��صتطالًعا  وك��ان 
تن�صرها  �لتي  �لعاجلة،  بالتنبيهات  �جلمهور،  من   ،92% ��صتفادة  �أظهر 
باحلاالت  �ل�صائقني،  لتنبيه  لغات،  وبعدة  ف��وري،  ب�صكل  �أبوظبي،  �صرطة 
�لطارئة، �لتي ت�صتدعي "�حليطة و�حلذر" لدى م�صتخدمي �لطرق، من 
خالل فريق عمل متاأهب، على مد�ر �ل�صاعة، بهدف تعزيز �الأمن و�ل�صالمة 

على طرق �الإمارة .
وكانت �صرطة �أبوظبي قامت خالل �ل�صنو�ت �الأخرية بتنويع قنو�ت �لتو��صل 
مع جمهورها، على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي، وو�صائل �الإعالم �ملختلفة، 
جلمهورها،  �لعالية  �لقيمة  ذ�ت  �الإع��الم��ي��ة  �ل��ر���ص��ائ��ل  ن�صر  م��ن  وكثفت 
وخ�صو�صا يف �حلاالت �لطارئة، ل�صمان و�صول �ملعلومة للم�صتفيدين، يف 
�لوقت و�ملكان �ملنا�صبني، مبا يتنا�صب و�ملوقع �لريادي الأبوظبي كو�حدة من 

�أكر �ملدن �أماًنا يف �لعامل.

•• اأبوظبي- الفجر

مع  بالتعاون  �أبوظبي،  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  نّظمت 
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية -�أبوظبي وجمل�ص تناف�صية 
�لب�صرية  �مل����و�رد  ووز�رة  )ن��اف�����ص(،  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
�ل�صوء  �لثانية لت�صليط  �لتوعوية  و�لتوطني، �جلل�صة 
تناف�صية  برنامج  يوفرها  �لتي  �لتحفيزية  �ملز�يا  على 
�لوزر�ء  جمل�ص  وق���ر�ر  "ناف�ص"،  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ك��و�در 
م�صاركة  لتعزيز  �لهادفة  �لتوطني،  ن�صبة  رفع  �صاأن  يف 
�ل��ك��و�در �الإم��ار�ت��ي��ة يف �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص و�الإ���ص��ه��ام يف 
�الإم��ار�ت يف �صتى  �لتي ت�صهدها دول��ة  �لتنمية  م�صرية 

�مل�صار�ت.
باأبوظبي  �لغرفة  مقر  يف  �أقيمت  �لتي  �جلل�صة  ح�صر 
كاًل من �صعادة ر��صد عبد�لكرمي �لبلو�صي، وكيل د�ئرة 
�آل  ف��ري��دة  و�صعادة  �أب��وظ��ب��ي؛   – �القت�صادية  �لتنمية 
علي، �لوكيل �مل�صاعد لتوظيف �ملو�رد �لب�صرية �لوطنية 
عن  ومم��ث��ل��ني  و�ل��ت��وط��ني؛  �لب�صرية  �مل����و�رد  وز�رة  يف 
�إىل جانب  �لوطنية )ناف�ص(  �لكو�در  تناف�صية  جمل�ص 
�الأعمال  ورو�د  �خلا�ص  �لقطاع  كبري من ممثلي  عدد 

من خمتلف �لقطاعات �القت�صادية يف �لدولة.
ن��اق�����ص��ت �جل��ل�����ص��ة ع����دد�ً م��ن �مل���ح���اور �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة �لتي 
�لوز�رية �الأخرية  �لقر�ر�ت  ت�صمنت نظرة عامة حول 
عن  ف�صاًل  �خل��ا���ص،  �لقطاع  يف  �لتوطني  ن�صبة  لرفع 
دعم  يف  و�أه��م��ي��ت��ه  ناف�ص  ل��ربن��ام��ج  �لتحفيزية  �مل��ز�ي��ا 
يف  �ن��خ��ر�ط��ه��م  وت�صجيع  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ك���و�در  تناف�صية 
روؤية  طموحات  حتقيق  يف  ُي�صهم  مبا  �خلا�ص  �لقطاع 
�الإمار�ت �لر�مية لتفعيل دور �لكو�در �ملو�طنة و�إتاحة 
�ملجال �أمامها للم�صاركة يف م�صرية �لتنمية �القت�صادية 

�لتي ت�صهدها �لدولة. 
وبهذه �ملنا�صبة، �أكد �صعادة حممد هالل �ملهريي، مدير 
تعزيز  �أهمية  على  �أبوظبي  و�صناعة  عام غرفة جتارة 
و�الحتادية  �حلكومية  �جل��ه��ات  خمتلف  ب��ني  �لتعاون 

�لوطنية  �لكفاء�ت  توظيف  ت�صريع  �أج��ل  من  و�ملحلية 
�أ�صا�صياً يف م�صرية  �لقطاع �خلا�ص باعتباره �صريكاً  يف 
تبذلها  �ل��ت��ي  باجلهود  م�صيد�ً  �القت�صادية،  �لتنمية 
دولة �الإمار�ت لرفع ن�صبة �لتوطني يف �لقطاع �خلا�ص 
تهدف  ��صرت�تيجيات  تبني  على  �ل�صركات  وت�صجيع 
باالإجناز�ت  وحافلة  متميزة  مهنية  م�صار�ت  لتوفري 
للكو�در �لوطنية �ملوؤهلة وفتح �ملجال �أمامهم لتحقيق 

طموحاتهم �ملهنية �مل�صتقبلية.
من جهته، قال �صعادة ر��صد عبد�لكرمي �لبلو�صي، وكيل 
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية – �أبوظبي: "تاأتي م�صاركتنا 
�ل�صر�كات  باأهمية  �لتز�منا  لتاأكيد  �جلل�صة  ه��ذه  يف 
عملية  لتعزيز  �ملالئمة  �الأط��ر  لتوفري  �ال�صرت�تيجية 

�لتوطني يف �لقطاع �خلا�ص، �لذي يعترب �صريكاً �أ�صا�صياً 
نحر�ص  ولهذ�  و�الجتماعية،  �القت�صادية  �لتنمية  يف 
مالئمة  �أع��م��ال  بيئة  لتوفري  ج��ه��ودن��ا  مو��صلة  على 

توفر فر�ص منو و��صعة للفاعلني يف �لقطاع".
مبادر�تها  �صياق  "يف  �لبلو�صي:  ر��صد  �صعادة  و�أ���ص��اف 
24 مليار  �الإم��ار�ت  دول��ة  �لتوطني، خ�ص�صت  لتعزيز 
�ألف مو�طن يف �لقطاع �خلا�ص،   75 درهم ال�صتيعاب 
موؤخر�ً  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ك��و�در  تناف�صية  جمل�ص  و�أط��ل��ق 
11 مبادرة لرفع معدالت �لتوطني. كذلك، ت�صتهدف 
��صرت�تيجية �أبوظبي �ل�صناعية، �لتي �أُطلقت يف نهاية 
يونيو �ملا�صي، توفري 13600 فر�صة عمل تخ�ص�صية 
منا�صبة للكو�در �لفنية �الإمار�تية. و�صنو��صل �لتعاون 

هذه  �أه����د�ف  حتقيق  ل�صمان  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  خمتلف  م��ع 
�ملبادر�ت �ال�صرت�تيجية".

�مل����و�رد  وز�رة  وك��ي��ل  ع��ل��ي  �آل  ف���ري���دة  ���ص��ع��ادة  و�أك������دت 
�لب�صرية  �مل��و�رد  لتوظيف  �مل�صاعد  و�لتوطني  �لب�صرية 
ب���ني �جل���ه���ات �حلكومية  �ل���ت���ع���اون  �أه��م��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ملعنية  �لقطاع �خلا�ص  و�ملحلية وموؤ�ص�صات  �الحتادية 
�لقطاع  للعمل يف  �الإمار�تية  �لب�صرية  �لكو�در  لتمكني 
من  �حلكومية  و�ل�صيا�صات  للجهود  ��صتجابة  �خلا�ص 
�لكو�در للعمل يف �لقطاعات  �أجل تعزيز م�صاركة تلك 
ي�صاهم  �لذي  �مل�صتهدفة، و�المر  �القت�صادية �حليوية 

يف تعزيز �لتنمية �مل�صتد�مة لالقت�صاد �لوطني. 
ن�صبة  رف��ع   وق��ال��ت يعترب برنامج )ن��اف�����ص( وق����ر�ر�ت 
�لتوطني يف �لقطاع �خلا�ص من �أهم �جلهود �ملبذولة 
�ل��ذي يتطلب توعية  لدعم ملف �لتوطني وهو �الأم��ر 
يت�صمنه  مب��ا  وممثليهم  �خل��ا���ص��ة  �مل��ن�����ص��اآت  �أ���ص��ح��اب 
بالفر�ص  و�لتعريف  و��صرت�طات  �أحكام  من  �الأمرين 
و�مل���ز�ي���ا �ل��ت��ي ي��وف��ره��ا ك���ال م��ن��ه��م��ا. ك��م��ا �ك����دت على 
�لعاملني  �مل��و�ط��ن��ني  ن�صبة  رف��ع  م��ع  �ملحافظة  �أه��م��ي��ة 
و�أهمية  �ملهارية،  �لوظائف  يف  �صنويا   2% �ملن�صاأة  يف 
طرح م�صتهدفات �لتوطني و�ل�صو�غر �ملخطط لها من 
�الإجر�ء�ت  �خذ  يف  و�لبدء  ناف�ص،  من�صة  على  �ملن�صاأة 

�لالزمة لتعيني �ملو�طنني.
�ل�����ص��وي��دي، ع��ر���ص��اً تو�صيحياً  �آم��ن��ة  ب���دوره���ا، ق��دم��ت 
حول برنامج "ناف�ص" و�لفر�ص و�ملز�يا �لتي يوفرها، 

وكيفية ��صتفادة �صركات �لقطاع �خلا�ص منها. 
�لب�صرية  �مل��و�رد  وز�رة  �أحمد �جلناحي، من  ق��دم   كما 
�لوز�رية  �ل��ق��ر�ر�ت  ح��ول  مف�صاًل  �صرحاً  و�ل��ت��وط��ني، 
�لقطاع  يف  �ل��ت��وط��ني  ن�صبة  ل��رف��ع  �ل��ه��ادف��ة  �الأخ�����رية 
�ملو�رد  وز�رة  م��ن  �ملقدمة  و�حل��و�ف��ر  و�مل��ز�ي��ا  �خل��ا���ص 
�ل��ب�����ص��ري��ة و�ل��ت��وط��ني ل��دع��م حت��ق��ي��ق ه���ذه �الأه�����د�ف 
�تباعها  �خلا�صة  �ل�صركات  على  �ل��و�ج��ب  و�خل��ط��و�ت 

لال�صتفادة منها.
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تتكون اأن�سجة الع�سالت من بنية متكررة من خيوط بروتينية: امليو�سني واالأكتني، التي تتفاعل مع بع�سها 
لبدء تقل�ض الع�سالت.

الربوتني.  خيوط  اإتالف  اإىل  امل�ستمرة  احلركة  عن  الناجم  امليكانيكي  االإجهاد  يوؤدي  الوقت،  ومبرور 
نتيجة لذلك، حتتاج ع�سالتك اإىل اإمداد يومي بالربوتني الإعادة بناء نف�سها واحلفاظ على وظيفتها. 
اأكرب واأقوى، ولهذا ال�سبب  واالإجهاد امليكانيكي الناجت عن تدريب الوزن �ساق مبا يكفي جلعل ع�سالتك 
مييل العبو كمال االأج�سام اإىل التدريب باأوزان ثقيلة للغاية. وقد ي�ستخدمون املكمالت الغذائية مثل 
اأف�سل م�سحوق بروتني واأف�سل األواح الربوتني - اإنها الطريقة التي ي�سمنون بها احتواء اأج�سامهم على ما 

يكفي من اللبنات الربوتينية للحفاظ على لياقتهم البدنية املنحوتة.

ول��ك��ن، ق��د يتطلب �الأم���ر �أك���ر م��ن جم��رد �صرب 
خمفوقات �لربوتني لتحقيق �لع�صالت �ملطلوبة. 
�ل��ع��و�م��ل �ملختلفة ع��ل��ى قوة  �ل��ع��دي��د م��ن  وت��وؤث��ر 
ن��وع وكمية  ذل��ك  �ألياف ع�صالتك، مبا يف  وحجم 

�لربوتني �لذي ت�صتهلكه.

كيف يعمل الربوتني على بناء الع�سالت؟
�لع�صلية  لالألياف  �مل�صتمر  �لبناء  عملية  ت�صمى 
كان  و�إذ�  �لع�صلي.  �لربوتني  دور�ن  با�صم  وتلفها 
�البتنائية، ف�صيقوم  ج�صمك يف ما ي�صمى باحلالة 
ب��ب��ن��اء ع�����ص��الت �أك����ر مم���ا ي��ن��ه��ار. و�إذ� ك��ن��ت يف 
كتلة  ف�صتفقد  �لتقوي�صية،  ب��احل��ال��ة  ي�صمى  م��ا 

�لع�صالت.
ويعترب دور�ن �لربوتني �لع�صلي عملية ��صتقالبية 
بطيئة ن�صبيا وت�صتغرق بع�ص �لوقت قبل �أن ت�صبح 
�لهدف  ف��اإن  �لنحو،  هذ�  وعلى  ملحوظة.  �لنتائج 
�البتنائية  ح��ال��ة  حتقيق  ه��و  �لع�صالت  ب��ن��اء  م��ن 

�مل�صتمرة لفرتة كافية الإنتاج �لتاأثري �ملطلوب.
 ،Frontiers in Nutrition ل���  ووف��ق��ا 
حالة  يف  ج�صمك  لدخول  �صرطني  ��صتيفاء  يجب 
�البتنائية: يجب �أن تتلف �ألياف ع�صالتك ويجب 
�أن�صجة  لبناء  كافيا  ل��ل��ربوت��ني  ت��ن��اول��ك  ي��ك��ون  �أن 
�أك��ر �لطرق  �أح��د  ج��دي��دة. وت��دري��ب �ملقاومة هو 

فعالية لتحريك هذه �حلالة.
ويعتمد مقد�ر �لع�صالت �لتي تكت�صبها من خالل 
رف���ع �الأث���ق���ال ع��ل��ى ع���دة ع��و�م��ل خمتلفة، مب��ا يف 
ولزيادة  و���ص��دت��ه��ا.  �ل��ت��دري��ب  ت��ك��ر�ر جل�صات  ذل��ك 
�لعلماء  يو�صي  ح��د،  �أق�����ص��ى  �إىل  �لع�صالت  من��و 
�الأ�صبوع  �الأقل يف  �لريا�صة مرتني على  مبمار�صة 
�لتكر�ر  م��ن   90٪-70 بن�صبة  �أوز�ن  و��صتخد�م 

�الأق�صى مرة و�حدة.
و�أظهرت �لعديد من �لدر��صات �أن �الإنتان �ملطول 
دور�ن  معدل  من  �أي�صا  يقلل  �أن  ميكن  و�اللتهاب 
�لكثري  �صرب  �إىل  باالإ�صافة  �لع�صلي،  �ل��ربوت��ني 
من �لكحول �أو عدم �حل�صول على ق�صط كاف من 

�لنوم.

لبناء  حتتاجه  ال��ذي  ال��ربوت��ني  م��ق��دار  م��ا 
الع�سالت؟

ي��ع��ت��م��د م���ق���د�ر �ل���ربوت���ني �ل����ذي حت��ت��اج��ه لبناء 
�لع�صالت يف �لغالب على وزن �جل�صم وم�صتويات 
�أن  �إىل  مييل  �جل�صم  وزن  الأن  ون��ظ��ر�  �ل��ن�����ص��اط. 
�أهمية، فعادة ما يتم تقدمي  يكون �لعامل �الأك��ر 
�ل��ت��و���ص��ي��ات ب���غ���ر�م م���ن �ل���ربوت���ني ل��ك��ل رط����ل �أو 

كيلوغر�م من وزن �جل�صم.
�لربوتني  كمية  على  �لعلماء  يتفق  ال  ذل��ك،  وم��ع 
�لكلية  تن�صح  للريا�صيني،  وبالن�صبة  �ل��ك��اف��ي��ة. 
 1.4-1.2 بتناول  �لريا�صي  للطب  �الأم��ري��ك��ي��ة 
غ�����ر�م م���ن �ل����ربوت����ني ل��ك��ل ك���ي���ل���وغ���ر�م م���ن وزن 
و�لتعايف  �ل��ع�����ص��الت  كتلة  ع��ل��ى  للحفاظ  �جل�����ص��م 
�جلمعية  عن  �ل�صادرة  و�لتو�صيات  �لتدريب.  من 

 2 �إىل  ت�صل   - �أعلى  �لريا�صية  للتغذية  �لدولية 
غر�م من �لربوتني لكل كيلوغر�م. ووفقا لتحليل 
تلوي ُن�صر يف �ملجلة �لربيطانية للطب �لريا�صي، 
ف���اإن ت��ن��اول �أك���ر م��ن 1.6 غ���ر�م م��ن �ل��ربوت��ني/

كيلوغر�م لن يوفر �أي فو�ئد �أخرى.
بتناول  �الأم���ر  يتعلق  عندما  �أن��ه  بالذكر  �جل��دي��ر 
ال  �جل��ودة  تكون  فقد  �لع�صالت،  لبناء  �ل��ربوت��ني 
تقل �أهمية عن �لكمية. وتتكون جزيئات �لربوتني 
�ملختلفة،  �الأمينية  �الأحما�ص  من  نوعا   20 من 
ال  �أج�����ص��ام��ن��ا  �أن  يعني  م��ا  ���ص��روري��ة،  منها  ت�صعة 
ت�صتطيع �إنتاجها. ولتنمية �ألياف ع�صلية جديدة، 
يجب �أن تكون كل هذه �الأحما�ص �الأمينية موجودة 

بكميات كافية.
وت��ع��ت��رب �الأط���ع���م���ة �حل��ي��و�ن��ي��ة م�����ص��ادر بروتني 
ك��ام��ل��ة الأن���ه���ا حت��ت��وي ع��ل��ى م���ا ي��ك��ف��ي م���ن جميع 
�للحوم  لتناول  د�عي  لكن ال  �الأمينية.  �الأحما�ص 

�لتخطيط  مت  و�إذ�  �ل���ربوت���ني.  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول 
�أن  فيمكن  بعناية،  �لنباتية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  للوجبات 
 .Nutrients ملجلة  وفقا  �لنتائج،  نف�ص  توفر 
�ملتفرعة  �الأمينية  �الأح��م��ا���ص  �أن  �ق���رت�ح  مت  كما 
و�لفالني  �لليو�صني  مثل   )BCAAs( �ل�صل�صلة 
و�الأيزولو�صني ميكن �أن تكون �أكر فاعلية يف بناء 

�لع�صالت من غريها.

هل اأح�سل على ما يكفي من الربوتني؟
�أ�صكال  من  حاد�  �صكال   Kwashiorkor يعد 
�الأ���ص��خ��ا���ص يف  م��الي��ني  ي�صيب  �ل��ربوت��ني  نق�ص 
�إفريقيا  و�صط  يف  معظمهم  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  جميع 
وجنوب �آ�صيا. ويف �لدول �لغربية، بع�ص كبار �ل�صن 
يف �ملوؤ�ص�صات و�ملر�صى يف �مل�صت�صفيات و�الأ�صخا�ص 
تقييدية معر�صون  �أنظمة غذ�ئية  يتبعون  �لذين 
�أي�����ص��ا خل��ط��ر �الإ���ص��اب��ة ب��ه��ذه �حل��ال��ة. و�لعالمة 

�لرئي�صية ملر�ص Kwashiorkor هي �لوذمة 
)تورم حتت �جللد( �لتي ت�صببها �ل�صو�ئل �لز�ئدة 

يف �أن�صجة �جل�صم.
وت�صمل �الأعر��ص �الأخرى فقد�ن كتلة �لع�صالت 
�لنمو.  وت��وق��ف  �لدهني  و�لكبد  �لبطن  وت�صخم 
نتيجة   Kwashiorkor ت���ك���ون  م���ا  وع������ادة 
للمجاعة و�لكو�رث �الإن�صانية، ومن غري �ملرجح �أن 
توؤثر عليك. ومع ذلك، فمن �ل�صهل ن�صبيا �الإ�صابة 
بنق�ص هام�صي يف �لربوتني، خا�صة �إذ� كنت تتبع 

نظاما غذ�ئيا مقيد� �أو تعاين من حاالت طبية.

اإذن، كيف تعرف اأنك ال حت�سل على ما يكفي 
من الربوتني؟

�لع�صالت  وفقد�ن  �لع�صالت  بناء  م�صاكل  تعترب 
غري �ملربر وك�صور �لعظام �ملتكررة عالمات منبهة 

لنق�ص �لربوتني �لهام�صي.
�ل�صعر  ترقق  �الأخ��رى  �ل�صائعة  �الأعر��ص  وت�صمل 

وت�صاقطه وه�صا�صة �الأظافر وم�صاكل �جللد.

ما �سبب اأهمية الربوتني؟
�إنه بال  �أدو�ر� متعددة يف �جل�صم.  يلعب �لربوتني 
�صك �للبنة �الأ�صا�صية - حتتوي كل خلية على �صكل 
م��ن �أ���ص��ك��ال ه���ذه �مل��غ��ذي��ات �حل��ي��وي��ة. وه���و مكون 
�أ�صا�صي من �أن�صجة �لع�صالت و�لعظام و�لغ�صاريف 
وخاليا �لدم �حلمر�ء و�جللد. و�لربوتني �صروري 
�أي�����ص��ا الإن���ت���اج �الإن���زمي���ات �ل��ت��ي ت�����ص��اع��د يف ه�صم 
�لطعام و�مت�صا�ص �لعنا�صر �لغذ�ئية. وبدون هذه 
�ملغذيات �لكبرية �لهامة، قد تو�جه �أي�صا م�صاكل يف 
و�لتئام �جلروح.وميكن  �لهرمونات  �ملناعة وتو�زن 
�أي�صا ��صتخد�م �لربوتني كم�صدر للطاقة. وميكن 
منخف�ص  غ��ذ�ئ��ي��ا  نظاما  تتبع  عندما  ي��ح��دث  �أن 
�أكر  بروتينا  تتناول  كنت  �إذ�  �أو  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت 
مما يحتاجه ج�صمك. تويوفر غر�م و�حد من هذه 
ذلك،  على  ع��الوة  �صعر�ت حر�رية.  �أربعة  �ملغذيات 
�لربوتني  تناول  زي��ادة  �أن  در��صات متعددة  �أظهرت 
ميكن �أن ي�صاعد يف كبح �صهيتك عن طريق تعديل 

م�صتويات �لهرمونات �ملهمة.

عوامل خمتلفة توؤثر على قوة وحجم األياف ع�سالتك

هل يبني الربوتني الع�سالت؟

الزبادي اليوناين ي�ساهم يف التخل�ص من دهون البطن!

يحذر �أخ�صائيو �لتغذية ب�صكل د�ئم من �لدهون �حل�صوية 
�إىل  وت���وؤدي  �جل�صم،  �صحة  على  كبري  ب�صكل  ت��وؤث��ر  �لتي 
باأمر��ص  �الإ���ص��اب��ة  �ح��ت��م��ال  �ل���دم وزي����ادة  �رت��ف��اع �صغط 

�لقلب و�ل�صكري.

تقول �أخ�صائية �لتغذية و�ملتحدثة با�صم �أكادميية �لتغذية 
نف�ص  لي�صت  �حل�صوية،  "�لدهون  �إن  �إح�����ص��اين  روك�صانا 

دهون �ملعدة �لتي قد تر�ها".
غري  �حل�صوية  �ل��ده��ون  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  و�أ�صافت:"على 

توؤثر على �صحتك  �أن  �أنها ميكن  �إال  مرئية من �خل��ارج، 
عن طريق رفع �صغط �لدم وزيادة خطر �الإ�صابة بحاالت 
معينة، مثل �أمر��ص �لقلب و�ل�صكتة �لدماغية و�ل�صكري 

ومقاومة �الأن�صولني وحتى بع�ص �أنو�ع �ل�صرطان".
�إجر�ء  يف  �حل�صوية  �ل��ده��ون  تقليل  ط��رق  �إح���دى  تتمثل 
�أحد  باإ�صافة  �لبدء  وميكن   ، �لغذ�ئية  �لتعديالت  بع�ص 
دهون  م��ن  �لتخل�ص  ع��ل��ى  تعمل  �ل��ت��ي  �الأط��ع��م��ة  �أف�����ص��ل 
�لعادي  �ليوناين  �لزبادي  �إح�صاين:  بح�صب  وهي  �لبطن 

�خلايل من �لد�صم.
�لغنية  �أن �الأطعمة  �إىل  "�أ�صارت �الأبحاث  �إح�صاين:  قالت 
تكون مرتبطة  قد  )د(  وفيتامني  و�لكال�صيوم  بالربوتني 
بدرجة �أقل من �لدهون �حل�صوية". "لذلك، فاإن �لزبادي 
�لد�صم  قليل  �أو  �لد�صم  م��ن  �خل��ايل  �أو  �ل��ع��ادي  �ليوناين 
�إىل  �إ���ص��اف��ت��ه  �ل��ن��ا���ص  �ل���ذي يجب على  �ل��غ��ذ�ء �الأول  ه��و 
�لدهون  تقليل  �إىل  يتطلعون  كانو�  �إذ�  �لغذ�ئي  نظامهم 

�حل�صوية".
�لعادي  �ليوناين  �ل��زب��ادي  "يحتوي  �إح�����ص��اين:  و�أ���ص��اف��ت 
�خلايل من �لد�صم عادة على 20-23 غر�ما من �لربوتني 
�لغنية  �أن ي�صاعد تناول �الأطعمة  لكل كوب و�ح��د، ميكن 
بالربوتني يف تقليل �جلوع الأنه يعزز �ل�صعور بال�صبع، كما 
�أنه يجعلك �أقل عر�صة لالإفر�ط يف تناول �لطعام عندما 
يكون لديك بروتني موجود يف �أوقات �لوجبات و�لوجبات 

�خلفيفة".

و�لتمثيل  ل��ل��ه�����ص��م  ط���وي���ال  وق���ت���ا  �ل����ربوت����ني  ي�����ص��ت��غ��رق 
�أطول،  لفرتة  بال�صبع  �ل�صعور  على  ي�صاعد  مما  �لغذ�ئي، 
ووجدت �الأبحاث �أي�صا �أن تناول �لربوتني �لعايل مرتبط 
مبوؤ�صر كتلة �جل�صم �ملنخف�ص، وحميط �خل�صر �الأ�صغر، 

)�جليد(،   HDL �جل��ي��د  �ل��ك��ول��ي�����ص��رتول  وم�����ص��ت��وي��ات 
باالإ�صافة �إىل ذلك ، يحتوي �لزبادي على م�صتنبتات حية 
دعم  ت�صاعد يف  و�لتي  �لربوبيوتيك  با�صم  ُتعرف  ون�صطة 

ميكروبيوم �الأمعاء �ل�صحي.

يف  وامل�ساعدة  االأ�سا�سية  اجل�سم  وظائف  با�ستمرار  وت�ساهم  اليومية،  باأعماله  القيام  على  ت�ساعده  التي  للج�سم  الطاقة  باإعطاء  الغذاء  م�سادر  بع�ض  ت�ساهم 
الن�ساط البدين واحلركة.
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العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
مذكرة اعلن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    

                  يف  اال�صتئناف رقم:1070/2022/300 ا�صتئناف مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ال�صتئناف �ملدنية �لثانية رقم 82

كلي  م��دين   2021 ل�صنة  رق���م:167  �ل��دع��وى  يف  �ل�صادر  �حلكم  �إ�صتئناف   : �ال�صتئناف  مو�صوع 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�التعاب. 

�مل�صتاأنف:حممد بن ذ�كر بن �صاكر ��صكندر
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ديرة - �ملرقبات - �صارع �صالح �لدين - بناية نا�صر �ل�صاير - مكتب 

107 - وميثله:منى حممد ر�صا �الن�صاري 
�ملطلوب �إعالنه :  1- �صاجد حممد نو�ز حممد نو�ز  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

�أ�صتاأنف/�حلكم �ل�صادر بالدعوى رق���م:2021/167 مدين كلي. وحددت  مو�صوع �الإع��الن :  قد 
لها جل�صة يوم �الثنني  �ملو�فق  2022/8/29  �ل�صاعة 10.00 �ص بقاعة �لتقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  اال�صتئناف    
70197

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
اعلن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1491/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثامنة رقم 410

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.243.970( درهم مليون مئتان ثالثة و�ربعون �لف 
وت�صعمائة و�صبعون درهما - تعوي�صا عن �لك�صب �لفائت عن مدة رف�صها ت�صليم �لعني �ملوؤجرة �صنة وثالثة ��صهر وعن قيمة �التالف 
و�صيانة �صكن �لعمال طبقا ملا ورد بتقرير �خلربة �ال�صت�صارية مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د 

و�لز�مها بالر�صوم و�تعاب �ملحاماة و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 
�ملدعي:خمي�ص حممد علي تيمور �لنقبي

باي  بجو�ر   - �لطابق 32 مكتب 3202  �صقة   - ت��اور  ��صبكت  - مبنى  دبي   - �لتجاري  - منطقة �خلليج  دبي  �م��ارة   - عنو�نه:�المار�ت 
�فينو مول

�ملطلوب �إعالنه :  1- غالم حيدر  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.243.970( 
درهم مليون مئتان ثالثة و�ربعون �لف وت�صعمائة و�صبعون درهما - تعوي�صا عن �لك�صب �لفائت عن مدة رف�صها ت�صليم �لعني �ملوؤجرة 
�صنة وثالثة ��صهر وعن قيمة �التالف و�صيانة �صكن �لعمال طبقا ملا ورد بتقرير �خلربة �ال�صت�صارية مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 
9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د و�لز�مها بالر�صوم و�تعاب �ملحاماة و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة - وحددت لها 
جل�صة يوم �الثنني  �ملو�فق  2022/8/29  �ل�صاعة 09.00 �ص يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
اعلن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:89/2022/39 جتاري م�صارف كلي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثانية ع�صر رقم 859

و�لر�صوم  دره��م   )58097320.57( وق���دره  مببغ  و�لتكافل  بالت�صامن  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�صوع 
�ملعجل بال  بالنفاذ  �لتام و�صمول �حلكم  �ل�صد�د  �لدعوى وحتى  تاريخ رفع  و�لفائدة 12٪ من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف 

كفالة . 
�ملدعي:بنك �المار�ت دبي �لوطني �ص.م.ع

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �لكر�مة - بردبي - دبي - �صارع �م هرير - بناية �لزمردة - �صقة B53 - خمترب دبي �ملركزي
وميثله:د�نه �صباح حممد

�ملطلوب �إعالنه :  1- جولد الين للتطوير �لعقاري �ص.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
و�لتكافل مببغ وقدره  بالت�صامن  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  :  قد  �الإع��الن  مو�صوع 
�لتام  �ل�صد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م   )58097320.57(
و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة - وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2022/8/23  �ل�صاعة 09.00 �ص ويقت�صي 
ح�صوركم �مام �د�رة �لدعوى �البتد�ئية )�لثانية ع�صر( بقاعة �لتقا�صي عن بعد �لتي ميكن �لو�صول �ليها من خالل موقع 
حماكم دبي �اللكرتوين - خدماتنا �اللكرتونية �لعامة - جد�ول جل�صات �لق�صايا ، لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �و من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �القل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  954/2022/253 تنفيذ �صيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

مو�صوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�صيكات �ملرجتعة رقم )000073 و 000074( و�ل�صادر عن بنك �الحتاد 
�لوطني بقيمة �جمالية قدرها 200.000 درهم ومنع �ملنفذ �صدهم من �ل�صفر .

طالب �لتنفيذ : فري�صت �ك�صبريت بزن�ص �صنرت
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى مكتب 804 - ملك زين 

�أبوبكر حممد - �صقة 804
�ملطلوب �إعالنهم : 1- �مين م�صطفى كمال مر�صي �جلويلي 2- مانكون �ي �صي �م لالن�صاء�ت �ص.ذ.م.م 

3- خالد عبد�لفتاح حممد �لزريقي - �صفتهم : منفذ �صدهم
مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)139588( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
مذكرة اإعلن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي عمايل    SHCFICILABMIN2022 /0002054 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �ملر�صد ملقاوالت تركيب وحد�ت �لتكييف ذ.م.م
�لعنو�ن:9492137

�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2022/5/23  بانه  علما  نحيطكم 
حكمت  بالتايل:�حلكم   ، �صينغ  هاربهاجان  �صينغ  /�صوخجيندر  ل�صالح  �أعاله  بالرقم 
�ملحكمة مبثابة �حل�صوري بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )52667( درهما 
وفائدة قانونية 4٪ من تاريخ �ملطالبة حتى �ل�صد�د �لتام و�لر�صوم و�مل�صروفات �ملنا�صبة 
و�عفاء �ملدعي من �لباقي ورف�ص �لدعوى فيما ز�د على ذلك من طلبات ، حكما قابال 

لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70510

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002892 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : فدوى حممد - جمهول حمل �الإقامة 
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/8/30 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
-  مكتب رقم  )مكتب  �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  حمكمة عجمان �الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بو��صطة وكيل معتمد  �و  ( �صخ�صيا   6 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه. -    حرر بتاريخ  2022/8/17  
مكتب اخلدمات الق�صائية      

اميان احمد العو�صي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
MOJAU_2022- 0083905 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
بني  �لرخ�صة  عن  تنازل  على  بالت�صديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �صيقوم  �نه  �لعلم  يرجى 

�الأطر�ف �ملذكورة.
من �لطرف �الأول :�صاهني علي �صاهني �حلمادي - �جلن�صية �المار�ت - حيث يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100% �ىل �لطرف �لثاين:حممد علي حممد 
ن�صاط  �ل�صاهني  ماركت  �صوبر  �لتجاري  باال�صم  �الإمار�ت  �جلن�صية   - �حلمادي  �ملريز� 
�ل�صارقة  خورفكان-  �القت�صادية-  �لتنمية  د�ئرة  من  و�ملرخ�ص  ماركت  �صوبر  �لرخ�صة 
�لتنمية  د�ئرة  1989/04/27 يف  بتاريخ  �ل�صادرة  رخ�صة جتارية رقم:140696 - 

�القت�صادية �ل�صارقة. 
  وعليه �صيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�صديق على �لتنازل

بعد �نق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70349

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
MOJAU_2022- 0083672 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
�الأطر�ف  بني  �لرخ�صة  عن  تنازل  على  بالت�صديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �صيقوم  �نه  �لعلم  يرجى 

�ملذكورة.
من �لطرف �الأول :حممد �صعيد �بر�هيم عبد�هلل - �مار�تي �جلن�صية بكامل ح�صته �لبالغة %40 - 
ومن �لطرف �لثاين:حممد حممد �حل�صن عبد�لباقي عبد�لباقي - �صود�ين �جلن�صية بكامل ح�صته 
�لبالغة 60% �ىل �لطرف �لثالث:�صكرية عارف �لرو�ل - �جلن�صية �صوريا - لت�صبح ح�صتها بن�صبة 
100% باال�صم �لتجاري:�ل�صعيد لتلميع �ل�صيار�ت - ن�صاط �لرخ�صة:تنظيف وتلميع �ل�صيار�ت 
و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية يف خورفكان - �ل�صارقة رخ�صة مهنية رقم 776249 - 

�ل�صادرة بتاريخ:2020/2/12 يف د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بخورفكان 
. وعليه �صيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�صديق على �لتنازل

بعد �نق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 70349
     املو�صوع: االأ�صماء

 تعلن د�ئرة حماكم ر��ص �خليمة بان �ملدعوة/ حمام �صعيد علي �ل�صحي 
و��صافة  )�ح��م��د(  �ىل  )ع��ل��ي(  م��ن  �لثالث  �ملقطع  بتعديل  تقدمت   ،
��صمها بعد  �لر�بع )ح�صن( و�خلام�ص )مالك( ال�صمها ليكون  �ملقطع 

�لتعديل/حمام �صعيد �حمد ح�صن مالك �ل�صحي.   
و�ن من له م�صلحة يف �العرت��ص على ذلك �ن يتقدم خالل خم�صة 
�م��ام ق�صم �ال�صهاد�ت يف حمكمة ر��ص  تاريخ �الع��الن  ع�صر يوما من 

�خليمة �البتد�ئية.
قا�سي حمكمة را�ض اخليمة االبتدائية
طارق عبدالرحمن جمعه

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70349

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
اعلن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:1328/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
�ملنظورة يف:�لت�صوية �لودية للمنازعات �ل�صاد�صة ع�صر رقم 765

مو�صوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )14699.90( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 5٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  . 

�ملتنازع:�ل�صد لتاجري �ل�صيار�ت ونقل �لركاب �ص.ذ.م.م
عنو�نه:�مارة دبي - دبي - �خلليج �لتجاري - منطقة 1 - مكتب رقم 3202 - ��صبكتتاور - بجو�ر باي �فينيو 

- �لطابق 32 - هاتف رقم:042594391 
�ملطلوب �إعالنه :  1- وليد �لرحمن �صيخ �صعيد �لرحمن  -  �صفته : متنازع �صده 

مو�صوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )14699.90( 
درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 5٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة- وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ص �ملو�فق:2022/9/15 �ل�صاعة:09:00 �صباحا بقاعة 
�لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

��صم �ل�صركة : اي ايه ار للتجارة العامة ذ.م.م 
�لقانوين  �ل�صكل    ، دي��رة  �ل��ر����ص -  �م��ني �حمد كمايل  7 ملك حممد  �لعنو�ن : حمل رق��م 
:�صركة  ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�صة : 674674 رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري 
: 1100073 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�صاد و�ل�صياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�صري يف 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �أعاله  �ل�صركة �ملذكورة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�صجل 
بتاريخ 2022/8/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/18  وعلى 
من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات 
914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لدعم م�صاريع �ل�صباب - ديرة  ، �لعنو�ن : مكتب رقم 
كافة  معه  م�صطحباً  فاك�ص:042973071   - هاتف:042973060   - بور�صعيد   -

�مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��صم �مل�صفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات 
 �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لدعم م�صاريع �ل�صباب - ديرة - 

بور�صعيد - هاتف:042973060 - فاك�ص:042973071   
�ملذكور  �مل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�صياحة  �الإقت�صاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
العامة ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  ار للتجارة  اي ايه  �أع��اله لت�صفية 
بتاريخ 2022/8/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/18 
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
اعلن بالن�صر        

 465/ 1128/2022 نزاع جتاري
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

 - �ل�صام�صي   �ل��رزي  : 1- عبد�هلل علي حميد علي  �ملتنازع �صدهم  �إىل 
جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن �ملتنازع :��ص.�ر.�صي ملقاوالت �لبناء �ص.ذ.م.م 
�ملتنازع �صده بان يوؤدي للمتنازعة مبلغ  �لز�م  قررنا مبثابة �حل�صوري 
)ثالثمائة و�صتة وت�صعون �لف و�صبعمائة و�ربعة وثالثون درهم وثالثة 
�لقانونية بو�قع 5٪ من تاريخ �ال�صتحقاق �حلا�صل يف  فل�صا( و�لفائدة 

2021/11/1 وحتى متام �ل�صد�د وبالز�مه بامل�صروفات. 
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  4601/2022/253 تنفيذ �صيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

مو�صوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�صيك �ملرجتع رقم )000575( و�ل�صادر من �ملنفذ �صدهم باجمايل مبلغ 
وقدره )10.995.500( درهم .

طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري �ص.م.ع
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى مبنى �لبنك - �صقة 703

 : - �صفتهما  ���ص.ذ.م.م  للمقاوالت  �نرتنا�صيونال  2- �حلمد  �حمد خالد �حلمد   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 
منفذ �صدهما

مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)10995500( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  823/2022/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�صوع �لتنفيذ : �وال �لز�م �ملنفذ �صدها بان توؤدي لطالب �لتنفيذ مبلغ وقدره )695797( درهم .

طالب �لتنفيذ : يانان زهاجن

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع �الحتاد - مبنى ر��ص �خليمه - �صقة �ملز�نني 

- مكتب رقم 3

�ملطلوب �إعالنه : 1- بيف جلف للتطوير �لعقاري �ص.ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د   : �الإع���الن  مو�صوع 

وقدره )695797.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.

رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة االبتدائية االحتادية
 ق�صم احلجوزات والبيوع

الق�صية التنفيذية رقم 3521 ل�صنة 2020 
اإعلن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(

�إىل �ملنفذ �صده / �حمد حاجي ح�صني �لنجار 
�الإحتادية  �الإبتد�ئية  �ل�صارقة  حمكمة  تعلن   - �ل�صارقة  فرع   - �ير�ن  ملي  بنك   / �لتنفيذ  طالب  ل�صالح 
للجميع باأنه �صينعقد مز�د علني على موقع �الإمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae يف 
متام �ل�صاعة �لثانية ع�صر ظهر� يوم �الأربعاء �ملو�فق 2022/8/24 وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ 

�صده و�أو�صاف �لعقار على �لنحو �لتايل : 
�لعقار قطعة رقم 825/ب ملك مبنطقة �لنخيالت بامارة �ل�صارقة ب�صعر �لتقييم )1.890.000( درهم مليون 

وثمامنائة وت�صعون �لف درهم - �ر�ص مبنية عبارة عن فيال �صكنية )�ر�صي + �ول + ملحق + �صور + كر�ج( 
�ملقدر  �لثمن  20٪ من  بقيمة  �صيك م�صدق  يتقدم مبوجب  �ن  باملز�يدة  باالإ�صرت�ك  �لر�غب  على  يتوجب 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�صر�ء �و �ال�صتف�صار عن ذلك مر�جعة ق�صم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع 
�اللكرتوين لالإمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع وعلى كل 
بثالثة  للبيع  �ملحدد  �ملوقع  قبل  م�صتند�ت  من  يربره  مبا  �إياه  معزز�  باعرت��صه  �لتقدم  �عرت��ص  له  من 

�أيام على �الأقل. 
رئي�ض ق�صم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

يف  الدعوى رقم AJCFICICPL 2022 /0003196 اأمر اأداء  
�إىل �ملدعي عليه : مطعم ومقهى �صاريا دم�صق موؤ�ص�صة فردية

�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد  2022/08/19م  بتاريخ  باأنه  علماً  نحيطكم 
�ملذكورة بالرقم �عاله �ملدعي: هويده عارف �لكو�صا �المار�ت �لعربية �ملتحدة/ �جلن�صية، رباح 
عادل �ل�صاغوري �صوري �جلن�صية،�صفا عارف �لكو�صا ،�صورية �جلن�صية - مروة عارف �لكو�صا ، 
�صورية �جلن�صية - نو�ل عارف �لكو�صا ، �صورية �جلن�صية - رتيبه عارف �لكو�صا �صورية �جلن�صية، 
فطوم حميد كو�صه �صورية �جلن�صية، �صبحية حميد كو�صا �صورية �جلن�صية. بالتايل ناأمر: بالز�م 
�ملعرو�ص �صده باأن يوؤدي لورثة �ملرحوم عارف حميد �لكو�صا بالت�صامم فيما بينهم مبلغاً قدره 
تاريخ  من  بدء  ثالثون �ألف درهماً ف�صاًل عن �لفائدة �لقانونية �مل�صتحقة بو�قع 7% �صنوياً 

��صتحقاق �ل�صيك �صند �ملطالبة حتى متام �لوفاء مع �لز�مه بالر�صوم و�مل�صروفات.
حكماً قاباًل لال�صتئناف خالل 15 يوماً �عتبار�ً من �ليوم �لتايل ال�صتالمك هذ� �لتبليغ.

القا�صي/اأحمد حممود حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان االحتادية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5102/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����ص��د�د   ،  AA24 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  م��و���ص��وع 
)900.586.66( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : �لفلك ميدل �ي�صت بو�صتن�صني �ص.ذ.م.م
عنو�نه:�المار�ت- �مارة دبي- منطقة برج خليفه- �صارع �ل�صيخ ز�يد- بناية 48 بو�بة �لربج- بجو�ر حمطة 

مرتو دبي مول- مكتب 101 رقم مكاين 2559188274
�ملطلوب �إعالنه : 1- �صوبا لالن�صاء�ت �ص.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د   : �الإع���الن  مو�صوع 
وقدره )900586.66( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن .
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70408 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  581/2022/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2021/1058 ��صتئناف عقاري ، ب�صد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )255484.5( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ : �أنعام �إبر�هيم ح�صن

عنو�نه:�إمارة دبي- ديرة منطقة �لقرهود- �صارع 104- بناية بو�صقر بلوك ب- �صقة 302 هاتف متحرك 
info@fahadadvocates.com /0501147597 مكاين 3289393656 بريد �لكرتوين

�ملطلوب �إعالنه : 1- موؤ�ص�صة عقار ب�صفتها �خللف �لقانوين للموؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ال�صتثمارية  
- �صفته : منفذ �صده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  : قد  �الإع��الن  مو�صوع 
وقدره )255484.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اعلن اأمر اأداء بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:1337/2022/60 اأمر اأداء 

�ملنظورة يف:�أو�مر �الأد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
مو�صوع �لدعوى : �لز�م �ملطلوب �صدهما/ �صركة جانزين كاتتي خلدمات تنظيم �لدور�ت �لريا�صية �ص.ذ.م.م - و روالندو 
تامو يوكر�صو�صتومو ب�صفته �ل�صخ�صية وب�صفته �ملدير �مل�صوؤول عن �ل�صركة و�ملخول بالتوقيع بالت�صامن و�لت�صامم باأد�ء 
مبلغ وقدره 33.963 قيمة �ملديونية �لتي يطالب بها �لطالب و�لثابتة مبوجب �ل�صيكات �رقام 83-82-81-80-79-78-77 
و�مل�صحوبان على بنك �المار�ت �ال�صالمي مع �لز�مهما بالتعوي�ص �ملنا�صب و�لفائدة �لقانونية عن �ي عطل �و �صرر ومع 

�لز�مهما بامل�صروفات و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة. 
�ملدعي:�صي �م و�ي كي برينت �صوليو�صن�ص- عنو�نه:�المار�ت- �مارة �ل�صارقة- �ل�صناعية- �ل�صارقة- �صارع �جلامعة بقرب 

من مدر�صة �ل�صعلة- مبنى م�صتودع رقم 6 مدر�صة �ل�صعلة
�ملطلوب �إعالنه :  1- روالندو تامايو كر�صو�صتومو  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع �الإعالن :  طلب ��صت�صد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2022/06/20
�أواًل: باإلز�م �ملدعى عليهما بالت�صامن باأن يوؤديا للمدعية مبلغ 33.963 �لف درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام وبالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة ورف�صت طلب �لنفاذ �ملعجل. 
كافياً  �ملطالبة مبا فيه تعوي�صاً  تاريخ  �لقانونية من  بالفو�ئد  �أمرت للمدعية  �ملحكمة قد  ثانياً: وملا كان ما تقدم وكانت 
لالأخرية عن �ال�صر�ر �ملادية �لتي حلقتها لذ� رف�صت �ملحكمة طلب �لتعوي�ص �ذ ال مربر له. ولكم �حلق يف �لتظلم �المر �و 

��صتئنافة بح�صب �الحو�ل وفق �الحكام �لو�ردة يف �ملادة 66 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �الجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
اعلن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:2562/2018/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل �العالن بالن�صر

�إىل �ملحكوم عليه:1- �ل�صرح للمقاوالت �ص.ذ.م.م- جمهول حمل �القامة
مبا �أن �ملحكوم له: �م �ند بي مورتار �ند بال�صرت در�ي مك�ص ذ.م.م

وميثله: حممد علي �صالح حممد �ل�صحي
نعنكم باأن �ملحكمة حكمن بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/10/25 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�صالح/ 
�م �ند بي مورتار �ند بال�صرت در�ي مك�ص ذ.م.م بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 7336275 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�صبعون فل�ص(  و�صتون درهم وخم�صة  و�ثنان  �لف  و�صبعون  درهم )ثالثة 
�لر�صوم  عن  ف�صال  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  2018/07/11م  يف  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �صنوياً   ٪9

و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة.
هذ�  لن�صر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�صتئناف خالل ثالثني  قابال  �حل�صوري  حكما مبثابة 

�العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اعلن بالن�صر
                  يف  املنازعة رقم:975/2022/460 نزاع مدين 

�ملنظورة يف:�لت�صوية �لودية للمنازعات �لثالثة ع�صر رقم 762
مو�صوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �صدها باأن يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره 8222 درهم )ثمانية �الف ومائتان 
و�ثنان وع�صرون درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة مع �لفو�ئد �لقانونية 5٪ من تاريخ ��صتحقاق �لدين 

وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ملتنازع:م�صطفى ح�صان �حلموى ف�صتق

 042560738 هاتف:   -302 �صقة  بلوك ب-  بو�صقر  بناية   -104 �صارع  �لقرهود-  دي��رة- منطقة  دبي-  عنو�نه:�مارة 
info@fahadadvocates.com :مكاين 3287893582 بريد �لكرتوين

وميثله:فهد عبد�هلل قمرب حممد 
�ملطلوب �إعالنه :  1- ب�صنت �صفوت حممد �صادق  -  �صفته : متنازع �صده 

ت��وؤدي للمتنازع مبلغ  ب��اأن  �ملتنازع �صدها  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  :  قد  �الإع��الن  مو�صوع 
وقدره 8222 درهم )ثمانية �الف ومائتان و�ثنان وع�صرون درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة مع �لفو�ئد 
�لقانونية 5٪ من تاريخ  ��صتحقاق �لدين وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. قررت �ملحكمة 
��صد�ر قر�ر منهي للخ�صومة وفقاً لن�ص �ملادة 54 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �الجر�ء�ت �ملدنية وقررت مبثابة 
�حل�صوري بالز�م �ملتنازع �صدها باأن توؤدي للمتنازع مبلغ 8222 درهم و�لفائدة 5٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د 

�لتام و�لزمتها �لر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ 200 درهم �تعاب �ملحاماة.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اعلن حم�صر حجز بالن�صر 
 207/2017/1562 تنفيذ جتاري 

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صدهما/1- �صفيتو�صالف �يجور برييفريزيف 2- ليودميال 

كوزنيت�صوفا  -   جمهويل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �أبوظبي �لتجاري

وميثله: حممد عي�صى �صلطان �ل�صويدي
نعلنكم باأنه مت �حلجز على �أمو�لكم وهي عبارة عن �لوحدة 3202 مببنى 
�و�صن هايت�ص مبنطقة مر�صى دبي رقم �الر�ص 47، وفاء للمبلغ �ملطالب 

به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانوناً. 
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإعلن مدعي عليه بالن�صر 
جزئي جتاري   SHCFICIPOR2021 يف الدعوى رقم 0007529/ 

�ىل �ملدعي عليه:ر�بعة ��صف �و�ن ��صف منور �عو�ن �خرى - �جلن�صية
نعلمكم بان �ملدعي �ملا�ص لتجارة �الو�ين �لبال�صتيكية ذ.م.م - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله للمطالبة حكمت 
�ملحكمة �وال:يف �لدعوى رقم 7529 ل�صنة 2021 جتاري جزئي �ل�صارقة ح�صوريا للمدعي عليهما �الوىل و�لثانية 
توؤدي  بان  �لثانية:�مرب رباين حممد عا�صم  �ملدعي عليها  �لثالثة/بالز�م  ومبثابة �حل�صوري للمدعي عليها 
درهما  و�صبعون  وثمانية  و�ربعمائة  �لفا  وخم�صون  خم�صة  درهم   )55478.85( مقد�ره  مبلغا  �ملدعية  لل�صركة 
�حلا�صل  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �صنويا   ٪5 بو�قع  قانونية  بفائدة  وبالز�مها  فل�صا  وثمانون  وخم�صة 
و�لر�صوم  بامل�صروفات  و�لزمتها  به  �ملق�صي  �لدين  ��صل  ب�صرط �ال جتاوز  �ل�صد�د  يف 2021/9/22 وحتى متام 
ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ماعد� ذلك من طلبات - ثانيا:يف �لدعوى رقم 10321 
ل�صنة 2021 جتاري جزئي �ل�صارقة مبثابة �حل�صوري للمدعي عليها �الوىل وح�صوريا للمدعي عليها �لثانية/

بالز�م �ملدعي عليها �الوىل:ر�بعة ��صف �و�ن ��صف - بان توؤدي للمدعية:�مرب رباين حممد عا�صم مبلغا مقد�ره 
)55478.85( درهم خم�صة وخم�صون �لفا و�ربعمائة وثمانية و�صبعون درهما وخم�صة وثمانون فل�صا وبالز�مها 
�ل�صد�د  �لق�صائية �حلا�صل يف 2021/12/14 وحتى متام  �ملطالبة  تاريخ  �صنويا من  بو�قع ٪5  بفائدة قانونية 
ب�صرط �ال جتاوز ��صل �لدين �ملق�صي به و�لزمتها بامل�صروفات و�لر�صوم ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب 

�ملحاماة ورف�صت ماعد� ذلك من طلبات. 
املحكمة االبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - فاروق حممود حممد حممود ارجمند
جتاري  SHCEXCICOMS2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004361/ 

�إىل �ملحكوم عليه : فاروق حممود حممد حممود �رجمند 
�ملنفذ:بنك  �ملدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صوره  �ملرفق  �حلكم  �صدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث 
�المار�ت دبي �لوطني �ص.م.ع  ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  

تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف :6533350
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( يوما 
�ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �الخطار  بهذ�  �عالنك/�إعالنكم  تاريخ  من 

�صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
انذار عديل بالن�صر

رقم  2022/150370    
�ملنذر:م�صرف �بوظبي �ال�صالمي �ص.م.ع - �جلن�صية �المار�ت

�ملنذر �ليه:غامن مو�صى غلوم خمي�ص �جل�صمي - �جلن�صية �المار�ت
�ملنذر �ليها �لثانية:نوره �صيف عبا�ص روباري - �جلن�صية �المار�ت

عليهما  وينبه  حقهما  يف  قانونا  مفعوله  لنفاذ  �ليهما  �ملنذر  �ىل  �الن��ذ�ر  ه��ذ�  �ملنذر  �ملو�صوع:يوجه 
ب�صرورة �صد�د مبلغ )44.157.77( درهم �ملرت�صد يف ذمتهما نتيجة تخلفهما عن �صد�د �الق�صاط 
�مل�صتحقة على �ل�صيارة رقم 17/85348 - خ�صو�صي �بوظبي - موديل 2016 - �لنوع هوند� �كورد 
- �مريكا - ف�صي - رقم �لقاعدة:1HGCT1271GA600133 مبوجب عقد �ملر�بحة رقم 
78689408 وذلك خالل 7 �يام من تاريخ ن�صر �النذ�ر ويف حال فو�ت هذه �ملدة دون �صد�د مبلغ 
)44.157.77( درهم فانه يحق للمنذر �تخاذ ما يلزم من �جر�ء�ت لبيع �ل�صيارة �ملرهونة ل�صالح 

�مل�صرف مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �الخرى مع �ي نوع كانت.
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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MOJAU_2022- 0083904 رقم املعاملة

تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بانني �ل�صيدة:�صاهرة جبار عبد �جلنابي عر�قية �جلن�صية و�حمل بطاقة هوية 
100% يف  �لبالغة  ح�صتي  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  �رغب  رقم:784195138621073 
�لرخ�صة �مل�صماه )مغ�صلة �لقمر �ملنري( و�لتي تاأ�ص�صت بامارة �ل�صارقة حتت رقم 773868 �ىل �ل�صيد/
 784199862503655 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�صية  �صوري   ، �لقطيفان  حممد  �حمد 
 ، لل�صركة/�ملوؤ�ص�صة  �لتجاري  �ال�صم  تغيري   - �لرخ�صة الخر  100% تنازل �صاحب  ن�صبته  لت�صبح 

�ال�صم �لتجاري �ل�صابق:مغ�صله �لقمر �ملنري - �ال�صم �لتجاري �جلديد:مغ�صلة ركن �الملا�ص
2013 يف �صان  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام    وعمالبن�ص 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه 
بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  
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MOJAU_2022- 0083751 رقم املعاملة

تنازل /بيع
اعلن

)مالمح  �لتجارية  �لرخ�صة  ميلك  �جلن�صية  م�صري   - نا�صف  عبد�ملجيد  قطب  �ل�صيد:�ل�صيد  �ن  حيث 
رقم  رخ�صة  بال�صارقه مبوجب  تاأ�ص�صت  و�لتي  �ملعلقة( رخ�صة جتارية  و�ال�صقف  �ال�صباغ  ملقاوالت  مبدعة 
783705 حيث �ن �ل�صيد:�ل�صيد قطب عبد�ملجيد نا�صف - م�صري �جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 
 %100 كامل ح�صته يف �لرخ�صة �لتجارية )مالمح مبدعة ملقاوالت �ال�صباغ و�ال�صقف �ملعلقة( �لبالغة 
�ىل �ل�صيد:�مين �حمد �صليمان �ل�صرومى �ل�صميلى - �مار�تي �جلن�صية تنازل ��صحاب �لرخ�صة �ل�صابقني 

ل�صاحبها �حلايل - تغيري �ل�صكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل رخ�صة فردية
 وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني 

من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه �تباع �ل�صبل �لقانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  
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MOJAU_2022- 0083908 رقم املعاملة

تنازل /بيع
اعلن

�لرخ�صة  ميلك  �جلن�صية  �مار�تي   - �ملزروعي  عبد�هلل  �صعيد  ح�صن  �ل�صيد:خلفان  �ن  حيث 
مبوجب  بال�صارقة  تاأ�ص�صت  و�لتي  جتارية  رخ�صة  �الوتوماتيكية(  �لهبوب  )مغ�صلة  �لتجارية 
�مار�تي   - �ملزروعي  عبد�هلل  �صعيد  ح�صن  �ل�صيد:خلفان  �ن  حيث   789011 رقم  رخ�صة 
�لهبوب  )مغ�صلة  �لتجارية  �لرخ�صة  يف  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�صية 
�جلن�صية  بنغالدي�ص   - �صاندر�نات  بولني  �ل�صيد:بابول  �ىل   %100 �لبالغة  �الوتوماتيكية( 

تغيري �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية �ىل وكيل خدمات - تنازل �صاحب �لرخ�صة الخر
2013 يف   وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة 
�صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء 
�مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه �تباع 

�ل�صبل �لقانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  
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الدعوى رقم 2022/2339 جتاري جزئي/حمكمة عجمان
�ملرفوعة من �ملدعية:موؤ�ص�صة عقار عجمان

�صد �ملدعي عليه:عبد�هلل علي �لظاهر
معتمد  وك��ي��ل  ب��و����ص��ط��ة  �و  �صخ�صيا  للح�صور  م��دع��و  عليه  �مل��دع��ي 
ي��وم �خلمي�ص  ظ��ه��ر�   12:00 �ل�صاعة  ع��ق��ده  �مل��ق��رر  �خل���ربة  الج��ت��م��اع 
�ل�صيخ  �لكائن دبي - بناية  �مل��و�ف��ق:2022/8/25 وذل��ك مبقر �خلبري 
كافة  معكم  م�صطحبني   505 مكتب   - عمان  �صارع   - �لقا�صمي  �صعود 

�مل�صتند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري/د.م�سطفى بن علي ال�سرياين

اإعلن بالن�صر
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اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1496/2022/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 634/2022 نز�ع مدين ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )35455( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : نا�صر مال �هلل حممد غامن
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �صارع برج خليفة - مبنى بر�مي تاور - 

�صقة 28 - مكتب 2809 رقم مكاين:2583686879
�ملطلوب �إعالنهما : 1- روت�ص لرتكيب �حو��ص �ل�صباحة �ص.ذ.م.م 2- �أ�صرف حممود �صعيد حممود - 

�صفتهما : منفذ �صدهما
�ملنفذ به  �ملبلغ  �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدعوى  مو�صوع �الإع��الن : قد 
وقدره )35455.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.

رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

مذكرة اإعلن حكم بالن�صر 
�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    SHCFICIPOR2021 /0009469 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / ��صامة م�صطفى �ل�صطوحي �صتيه - �لعنو�ن:9423113
نحيطكم علما بانه بتاريخ:2022/5/26 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�أعاله ل�صالح /�لبنك �لعربي �ملتحد - �صركة م�صاهمة عامة بالتايل:ن�ص  بالرقم 
�حلكم حكمت �ملحكمة مبثابة ح�صوري بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي لفائدة �ملدعي 
مبلغا وقدره )338281.55( درهم ثالثمائة وثمانية وثالثون �لف ومائتان وو�حد 
وثمانون درهما و 55 فل�ص - و�لفائدة عنه بو�قع 5٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية 
�تعاب  مقابل  درهم  وخم�صمائة  و�مل�صاريف  بالر�صوم  و�لز�مه  �لتام  �ل�صد�د  وحتى 
�ملحاماة ورف�ص طلب �لنفاذ �ملعجل ، حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية 

30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
MOJAU_2022- 0071319 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 15400 درهم

وكالة  مبوجب  ح�صني  غالم  مياه  جويل  حممد  قانونا  وميثلها  �ل�صيار�ت  لتاجري  �ملخطر:501 
، �مار�تي  �ملالك/خالد نا�صر ح�صني يو�صف �ملن�صوري  رقم:MOJAU20220070115 عن 

�جلن�صية  - �ملخطر �ليه:مو�صى عبا�ص خمي�ص جمعة �لبلو�صي �مار�تي �جلن�صية .
قبل  من  �ملحرر  �ل�صيك  مو�صوع  درهم   15400 مببلغ  للمخطر  �صيك  حرر  �ليه  �ل�صرح:�ملخطر 
�ملدعي عليه حيث �نه بتاريخ ��صتحقاق �ل�صيك توجه �ملدعي ل�صرف �ل�صيك �ال �نه �رتد دون �صرف 
لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحب وبيانه كالتايل رقم 11 مببلغ 15400 درهم بتاريخ ��صتحقاق 
2019/10/3 و�مل�صحوب على بنك �بوظبي �لتجاري وحيث �ن �ملدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ 
رغم م�صي تاريخ ��صتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� ولكن دون جدوى - لذلك فاننا نخطركم 
�صت�صطر التخاذ  و�ال  تاريخ �خطاركم  �يام من  �ملذكور خالل خم�صة  �ملديونية  �صد�د مبلغ  ب�صرورة 
�الجر�ء�ت �لقانونية و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �الخطار للعلم مبا جاء به 

وهذ� �خطار منا بذلك.
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

70533 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
اعلن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:83/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�صارف �جلزئية �لثالثة رقم 257

مو�صوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )397.500( درهم ثالثمائة و�صبع 
وت�صعون �لفا وخم�صمائة درهم - كما يف ت��اري��خ:2021/12/27 1- ت�صمني �ملدعي عليه �لر�صوم و�مل�صاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة 2- �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل دون كفالة . 
�ملدعي:بنك �بوظبي �لتجاري

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - مبنى بناء بنك �بوظبي �لتجاري - �صقة �لثاين - و�حة �ل�صلكون 
- مدينة دبي للتعهد�ت - yosef.a.shahin@prestigeadvocates.com - مكاين:1366976169

�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد جا�صم ح�صن جا�صم بن جر�ص  -  �صفته : مدعي عليه 
�ل��ز�م �ملدعي عليه  ب��ت��اري��خ:2022/3/16  �ملنعقدة  :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها  �الإع��الن  مو�صوع 
مبلغ وقدره )397.500( درهم ثالثمائة و�صبع وت�صعون �لفا وخم�صمائة درهم وبالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ 
قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما   ، طلبات  من  ذل��ك  ماعد�  ورف�صت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
اعلن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:850/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�صارف �جلزئية �لثالثة رقم 257

يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �حلكم  ��صوال  عليه  �ملدعي  و�ع��الن  �لدعوى  قيد  قبول   : �لدعوى  مو�صوع 
للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )1.761.059.02( درهم مليون و�صبعمائة وو�حد و�صتون �لف وت�صعة وخم�صون 

درهم وفل�صني . 
�ملدعي:بنك �بوظبي �لتجاري

ع���ن���و�ن���ه:�الم���ار�ت - �م�����ارة دب����ي - ب���ردب���ي - دب����ي - م��ب��ن��ى ب��ن��اء ب��ن��ك �ب��وظ��ب��ي �ل���ت���ج���اري - ���ص��ق��ة 2  - 
yosef.a.shahin@prestigeadvocates.com - مكاين:1366976169

�ملطلوب �إعالنه :  1- عادل خمي�ص دروي�ص جمعه �صعيد  -  �صفته : مدعي عليه 
ب��ت��اري��خ:2022/3/30 مبثابة �حل�صوري  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان  :  نعلنكم  �الإع��الن  مو�صوع 
�لقانونية بو�قع ٪5  �ملدعي عليه بان ي�صدد� للمدعي مبلغ وقدره )1.645.015.31( درهم و�لفائدة  بالز�م 
من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية �حلا�صل يف 2022/11/17 وحتى �ل�صد�د �لتام بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ �لفان 
قابال لال�صتئناف  ، حكما مبثابة �حل�صوري  ذلك من طلبات  �ملحاماة ورف�صت ماعد�  �تعاب  درهم مقابل 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

حكومة راأ�ض اخليمة  - دائرة املحاكم 
اإعلن عن بيع عقار باملزاد العلني

اإعلن بالن�صر يف جريدتني ر�صميتني 
االمارات - راأ�ض اخليمة - قرية احلمراء - بناية اجلولف GB - الطابق االول - ال�صقة 

رقم 106

يف الق�صية التنفيذية رقم 2021/744 
تعلن حمكمة ر��ص �خليمة �البتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �لعقار �لعائدة ملكيتها �ىل د�ريل جم�ص 
112 مرت مربع وثيقة رقم:2015/01308 ورقم �لق�صيمة:602011247  بي�صو�صك م�صاحته 
بناء على قر�ر قا�صي �لتنفيذ يف �لق�صية �لتنفيذية رقم 2021/744 تنفيذ بتاريخ:2022/8/31 
عن طريق �صركة �المار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام �ل�صاعة �ل�صاد�صة م�صاء� علما بان قيمة �لتامني %20 
تدفع نقد�. فعلى من يرغب باال�صرت�ك �و �الطالع �لدخول على �ملوقع �الإلكرتوين ل�صركة �الإمار�ت 
د�ئرة  مر�جعة  باالإعرت��ص  يرغب  من  وعلى   ،  www.emiratesauction.ae للمز�د�ت 

�لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�صمي وحتى جل�صة �ملز�د �ملذكورة.
 ماأمور التنفيذ / �صعيد ال�صحي

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70448

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 
 اعلن بالن�صر

737/2022/305 ا�صتئناف جتاري  
مو�صوع �ال�صتئناف

طالب �العالن:لي�ص بالن �المار�ت الد�رة �ال�صاطيل لي�ص بالن �المار�ت ذ.م.م
�ملطلوب �عالنه:�إكوكون تكنولوجيز م.د.م.�ص - �صفته:م�صتاأنف �صده

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - مدينة دبي - �جلد�ف
مو�صوع �العالن:نعلنكم ب�صورة من �حلكم وذلك للعلم ولتنفيذ ماجاء به حكمت �ملحكمة 
�مل�صتاأنف  به عن  �مل�صتاأنف فيما ق�صى  بالغاء �حلكم  �ملو�صوع  �صكال ويف  �ال�صتئناف  بقبول 
�صدها �الوىل و�لق�صاء جمدد� بالز�مها بان توؤدي للم�صتانفة مبلغ )298.285.59( درهم 
ذلك  ع��د�  فيما  وبتاأييده  �لتام  �ل�صد�د  وحتى   2022/3/15 تاريخ  من   ٪5 بو�قع  و�لفائدة 
وبالز�م �مل�صتاأنف �صدها �الوىل بامل�صروفات عن درجتي �لتقا�صي ومببلغ خم�صمائة درهم 

مقابل �تعاب �ملحاماة ومب�صادرة �لتاأمني.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
70392 العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اعلن بالن�صر
رقم  150365/2022    

�مل��ن��ذر:ح�����ص��ام �ل���دي���ن ح��م��دي ف�����وؤ�د ع��ب��د�ل��ق��ادر ، م�����ص��ري �جل��ن�����ص��ي��ة وي��ح��م��ل ب��ط��اق��ة هوية 
هاتف   - �ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت   - �ل��ع��ن��و�ن:دب��ي   - رقم:784-1972-6910972-0 

متحرك:0551444485
��������ص.ذ.م.م - رخ�����ص��ة رقم:-846619 -  �ل��ع��ط��الت  ب��ي��وت  ل��ت��اأج��ري  �ل��ي��ت  �ل���ي���ه:ذي  �مل���ن���ذر 
�لعنو�ن:�لعقار �صقة �صكنية - �ملنطقة �حلبيه �لثانية - رقم �الر�ص 105 - رقم �ملبنى 1 - ��صم 
- �المار�ت  دب��ي   -  1 �لطابق  رق��م   -  122 �لعقار  رق��م   -  1 ت��اور   -  3 �ملبنى جليتز ريزيدن�ص 

�لعربية �ملتحدة - ت:0509398913
�لفا  ع�صر  �صبعة   )17.500( وق����دره  مبلغ  ب�����ص��د�د  �ل��ي��ه��م  �مل��خ��ط��ر/�مل��خ��ط��ر  ل��ذل��ك:ي��خ��ط��ر 
وخم�صمائة درهم وذلك خالل مدة �ق�صاها 5 �يام من تاريخ ن�صر هذ� �النذ�ر و�خالء �لعقار ويف 
حال عدم �لت�صديد �صي�صطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لقانونية و�لق�صائية �ملدنية و�جلز�ئية 
و�ل�صرر مع  للعطل  �لتعوي�ص �جلابر  باال�صافة �ىل  ذكر  للمطالبة مبا  �الد�ء  �مر  و��صت�صد�ر 

حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة .
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70021

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة :مطعم بيج فري�ص باال�ص 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: كاجنيكاد�  رخ�صة رقم : 2996707 
تعديل �إ�صم جتاري من/ مطعم بيج فري�ص باال�ص كاجنيكاد� 

BIG FRESH PALACE KANJIKKADA 

�إىل /مطعم تاي�صتي كاجنيكاد� 
TASTY KANJIKKADA RESTAURANT

 تعديل ن�صاط / �إ�صافة خدمات تو�صيل �لطلبات 8299010
تعديل ن�صاط / �إ�صافة م�صاوي علي �لفحم )�صفاري( 5621006

د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �القت�صادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال 
�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق 

حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة :�ز �صون �ز بو�صبل كافيه  

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�صة رقم : 2981509 
 تعديل �إ�صم جتاري من/ �ز �صون �ز بو�صبل كافيه 

AS SOON AS POSSIBLE CAFE 

�إىل / ثيوري 48 تو جو كافيه 
 THEORY 48 TO GO CAFE 

د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �القت�صادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال 
فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة 

حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية - مكتب تنمية �ل�صناعة باأن/�ل�صادة :م�صنع 

نور �ل�صحر�ء ل�صناعة �ال�صفلت - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م

IN قد تقدمو� �إلينا بطلب :  رخ�صة رقم 2003449 

تعديل ر�أ�ص �ملال/ �إجمايل ر�أ�ص �ملال من 700000000 �إىل 7000000

تعديل ر�أ�ص �ملال/جملة �ال�صتثمار )بالدرهم( من 800000000 �إىل 8000000

�أو �عرت��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية  فعلى كل من له حق 

تاريخ  من  يوما  ع�صر  �أربعة  خالل  �ل�صناعة  تنمية  مكتب   - �القت�صادية 

ن�صر هذ� �الإعالن و�إال حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة :�صقور �لتنمية للمقاوالت �لعامة

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:  رخ�صة رقم : 2202936 

تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 100000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ �صقور �لتنمية للمقاوالت �لعامة 

SUQOOR AL THANMIYA GENERAL CONTRACTING 

�إىل /�صقور �لتنمية للمقاوالت �لعامة - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م

SUQOOR AL THANMIYA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 

خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية باأن / �ل�صادة : لزوف خلدمات �ل�صيار�ت ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�صة رقم : 4373374 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �حمد عبد�لبا�صط �حمد �ميانى ٪100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف فوزيه حممد �بوبكر �حمد �ملدنى
LEZOF AUTO SERVICES تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف لزوف خلدمات �ل�صيار�ت
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م

 تعديل �إ�صم جتاري من/ لزوف خلدمات �ل�صيار�ت ذ.م.م 
LEZOF AUTO SERVICES L.L.C

�إىل /لزوف خلدمات �ل�صيار�ت - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م 
LEZOF AUTO SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �صبعة �يام من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

الغاء اإعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بخ�صو�ص �لرخ�صة 
قمر  �صالون  �لتجاري  باال�صم   CN رقم:1135297 
�ملدينة للحالقة بالغاء طلب تعديل �لرخ�صة و�عادة 

�لو�صع كما كان عليه �صابقاً.
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ال�صم �لتجاري:�صتار �ك�صربي�ص خلدمات �لطباعة ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:جزيرة �بوظبي غرب 4، 0 مبنى �ل�صيد �بر�هيم عبيد حماد حممد 

و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �القت�صادي: 1074883 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�صفية �ل�صركة
لل�صركة  قانوين  كم�صفي  �حل�صابات،  لتدقيق  دلتا  �ل�صادة/مكتب  تعيني   -  2
غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�صر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/19 

�لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205033579
تاريخ �لتعديل:2022/08/22

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة �مل�صفي �ملعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13627 بتاريخ 2022/8/23 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ال�صم �لتجاري:كافترييا �الفكار �جلذ�بة ذ.م.م
�لطابق  للت�صوق-  �صكوير  تاون  فيلد  دير  مركز  �لباهية  �ل�صركة:�بوظبي  عنو�ن 

�الر�صي
CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �القت�صادي: 1701218 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�صفية �ل�صركة
2 - تعيني �ل�صادة/مكتب حممد حلمي لتدقيق �حل�صابات- �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد 
ذ.م.م، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2022/8/16 وذلك بناء على قر�ر حم�صر 
�جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250019310 

تاريخ �لتعديل:2022/08/22
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة �مل�صفي �ملعني خالل 

مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
 قطاع ال�صوؤون التجارية
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•• ال�شارقة-الفجر:

حتظى مو�هب �الإن�صاد يف �ملغرب باهتمام برنامج “من�صد 
لهيئة  �لتابعة  �ل�����ص��ارق��ة،  ق��ن��اة  تنظمه  �ل���ذي  �ل�صارقة” 
 14 �ل�  للدورة  و��صتعد�ًد�  و�لتلفزيون،  لالإذ�عة  �ل�صارقة 
�الإن�صادية  للمو�هب  �الأد�ء  �ختبار�ت  تبد�أ  �لربنامج  من 
�جل��اري يف مدينة  �أغ�صط�ص   27 ي��وم  �ملغربية  �ململكة  يف 
�أ�صو�تهم  �ختبار  يف  �لر�غبني  للموهوبني  وميكن  فا�ص. 
�لربنامج  م��ن  �جل��دي��د  �مل��و���ص��م  يف  للم�صاركة  و�ل��رت���ص��ح 
جمل�ص  يف  ف��ا���ص  جماعة  �إىل  �مل��ح��دد  �ل��ت��اري��خ  يف  �لتوجه 
جترى  حيث  م�����ص��اء،  و8  �صباحا   8 �ل�صاعة  ب��ني  �مل��دي��ن��ة 
�ختبار�ت �الأد�ء على يد جلنة حتكيم مكونة من �ملن�صدين 

مر�د �صتيتو، وحممد خلفاوي. ي�صار �إىل �أن �لدورة �ملا�صية 
للمن�صد  �لربنامج  لقب  منحت  �ل�صارقة”  “من�صد  م��ن 
�ملغربي �لنجم زكريا زيرك �لذي ي�صاف ��صمه �إىل جانب 
من�صدين �آخرين من �ملغرب فازو� بلقب “من�صد �ل�صارقة” 
يف دور�ت �صابقة، ما يجعل من �ختبار�ت �الأد�ء يف �ملغرب 
�أمل  على  للم�صاركة  وحما�صهم  �ملتقدمني  كثافة  ت�صهد 
كما  �ل�صارقة.  يف  �لربنامج  من�صة  على  لالإن�صاد  �لتاأهل 
�الأد�ء  �لتقدم الختبار�ت  فر�صة  �ل�صارقة”  “من�صد  يتيح 
عرب �الإنرتنت من �أي مكان يف �لعامل، من 20 �أغ�صط�ص 
م�صور  فيديو  باإر�صال  �ملقبل،  �صبتمرب   3 وحتى  �جل��اري 

عرب �ملوقع �الإلكرتوين للربنامج:
»www.munshidsharjah.ae «

من 8 �سباحًا اإىل 8 م�ساء يف جماعة فا�ض مبجل�ض املدينة

اأغ�سط�ص »من�سد ال�سارقة« يلتقي املوهوبني يف املغرب يوم 27 

وتت�صمن �لرو�ية، �ملكّونة من )114( �صفحة موزعة 
�أن�صاب  �صل�صلة  ف��ي��ه،  وم��ل��ح��ق��اً  ف�����ص��اًل   )11( ع��ل��ى  
�لعربية  و�مل��ر�ج��ع  �مل�صادر  وع�صر�ت  كلوة  ل�صالطني 

و�الأجنبية.
�لعلمي  و�لتوثيق  �لتحقق  بعد  �لقا�صمي  و��صتطاع 
�إز�ل��ة وَح��ّل لب�ص ظّل غري معروف وجمهول  �لدقيق 
يف  و��صتند  كلوة  تاريخ  ح��ول  �لزمن  من  عقود  طيلة 
يف  �ل�صلوة  “بكتاب  �مل��ع��روف  �ملخطوط  على  حتقيقه 
ت��اري��خ كلوة” وك��ل م��ا كتب ح��ول��ه ب��االإ���ص��اف��ة �إىل ما 
ميتلكه �صموه من وثائق وخمطوطات حول �الأن�صاب 
وغريها  �لربتغالية  و�لوثائق  �لقدمي  فار�ص  وتاريخ 

من �ملر�جع و�مل�صادر.
“رو�ية  وق����ال ح��اك��م �ل�����ص��ارق��ة يف م��ق��دم��ة �ل��ك��ت��اب: 
تاريخية حقيقية كتبتها معتمد�ً على خمطوط كتاب 
�ل�صلوة يف تاريخ كلوة ..فقد كان �الأدباء و�ملوؤرخون من 
بدولة  حالياً  �ملعروفة  �ملنطقة  وهي  �ل�صو�حل  بلد�ن 
كينيا ودولة تنز�نيا ملا يعلمونه عني المتالكي كثري�ً 
و�لربتغالية  �لربيطانية  و�لوثائق  �ملخطوطات  من 
بلد�نهم  تاريخ  عن  �أكتب  �أن  �أفريقيا  ب�صرق  �خلا�صة 
وعندما عزمت على كتابة تاريخ �صرق �إفريقيا بادرت 
و�قتنيت  ل��ن��دن  يف  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  باملكتبة  ب��االت�����ص��ال 
بكتاب  �مل��ع��روف  �ملخطوط  ع��ن  م�صورة  ن�صخة  منها 
�ل�صلوة يف تاريخ كلوة وب��د�أت بدر��صة ذلك �ملخطوط 
وكذلك در��صة كل ما كتب عن ذلك �ملخطوط من قبل 
�ملوؤرخني �لعرب و�الأجانب �لذين عجزو� عن تف�صري 
ما جاء يف ذلك �ملخطوط حيث �لتب�ص عليهم �الأمر«.

�ملخطوط  ذل���ك  در�����ص���ة  “من  �ل��ق��ا���ص��م��ي:  و�أ����ص���اف 
�ملوؤلف  �أّن  �أواًل:  تبنّي  تاريخ كلوة”  �ل�صلوة يف  “كتاب 
�ملخطوط  تاريخ ميالده يف  ذك��ر  ولكنه  ك��ان جمهواًل 
�أربع  �صنة  �صو�ل  �صهر  من  �لثاين  �الثنني  ي��وم  وه��و: 
ويتبنّي  ق��دمي��اً  �ملخطوط  ك��ان  وث��ان��ي��اً:  وت�صعمائة.. 
ذل��ك م��ن ت��اري��خ ن�صخه م��ن قبل ع��ب��د�هلل ب��ن م�صبح 
بن  �صعيد  ب��ن  برغ�ص  �ل�صلطان  م��ن  ب��اأم��ر  �ل�����ص��و�يف 
�صلطان �صنة 1294ه� �ملو�فق 1877م وبذلك يكون 

قدم �ملخطوط ثالثمائة وخم�صني �صنة م�صت«.
�الأ�صماء  ق��ر�ءة  يف  �صعوبة  لديه  �لنا�صخ  “كان  ثالثاً: 
�أو لتاأثر  �مل��وؤل��ف  �إم��ا ل���رد�ءة خط  �أو بلد�ن  �أف���ر�د  من 
�ملخطوط للقدم و�لتلف.. ر�بعاً: من �الأبو�ب �لع�صرة 
و��صتطعت  مفقودة  �أب���و�ب  ثالثة  هناك  للمخطوط 

تغطيتها من �لوثائق �لربتغالية«.
�مل��خ��ط��وط عن  ك��ت��ب يف  م��ا  �إن  “خام�صاً:  و�أ����ص���اف:  
�الأف��ري��ق��ي هو  �ل�صاحل  �إىل  ���ص��ري�ز  �صالطني  و���ص��ول 
خلروج  �ملعا�صرة  �ملخطوطات  يف  و�حلقيقة  خ��ر�ف��ة 
�هلل  م��ن  ..وبتوفيق  �ل��ت��اري��خ  ذل��ك  ���ص��ري�ز يف  �صلطان 
�صبحانه وتعاىل ومبا لدّي من خمطوطات يف �الأن�صاب 
��صتطعت  وتاريخ فار�ص �لقدمي و�لوثائق �لربتغالية 
يف  كلوة  تاريخ  و�أكتب  �ملوؤرخني  على  �مللتب�ص  �أح��ل  �أن 

�صورة رو�ية تاريخية حقيقية وموثقة«.
�ل�صارقة  �الإ�صد�ر�ت حلاكم  �أح��دث  �لكتاب  ويعد هذ� 
�لتاريخية  �مل���ج���االت  يف  �إ�����ص����د�ر�ً   76 ب��ل��غ��ت  و�ل���ت���ي 
و�مل�صرحية و�الأدبية وترجم �لعديد منها �إىل 20 لغة 

�أجنبية.

�ملوؤلفات  ع�صر�ت  �لقا�صمي  �صلطان  �لدكتور  ولل�صيخ 
و”رحلة  �أُِدين”،  “�إِيَنّ  منها  نذكر  و�لعلمية،  �الأدبية 
زجنبار”،  �صالطني  و”مر��صالت  �الأهمية”،  بالغة 
و�لغرب”  �ل�����ص��رق  ب��ني  �جل��وي��ة  �ل�����ص��ارق��ة  و”حمطة 

وغريها. و”حديث �لذ�كرة”، 
و�لتجارة يف �خلليج  �لقوى  “�صر�عات  �ل�صيا�صة،  ويف 
�خل���ر�ئ���ط  يف  و”�خلليج   ،”1820  -1620“

�لتاريخية”، “�لعالقات �لعمانية �لفرن�صية “1715 
وغريها. – 1905م”، 

�لثائر”،  “�الأمري  منها؛  �أدب��ي��ة  �أع��م��ال  ل��ه  �صدر  كما 
و”ن�صيج �لود�ع”، و”�ل�صيخ �الأبي�ص”، وغريها. ومن 
و”�حلجر �الأ�صود”،  �الأعمال �مل�صرحية “طورغوت”، 
و”�صم�صون �جلبار”،  “عودة هوالكو”،  و”�لق�صية”، 

وغريها.

�صدر عن مكتبة �الإ�صكندرية من خالل مركز 
در��صات �حل�صارة �الإ�صالمية كتاب »�لت�صميم 
�لبيوفيلي لق�صر �حلمر�ء« للباحث و�ملهند�ص 

�ملعماري �أحمد �لرود�صلي.
بغرناطة  �حل���م���ر�ء  ع���م���ارة  �ل��ك��ت��اب  ي��ت��ن��اول 
�ملحب  بالت�صميم  يرتبط  جديد  منظور  من 
 Biophilicللطبيعة )�لت�صميم �لبيوفيلي
�إثبات  �إىل  �ملوؤلف  ي�صعى  (؛ حيث   Design
ا  بيوفيليًّ ت�صميًما  ُتظِهر  �حل��م��ر�ء  عمارة  �أن 
ناجًحا، و�لذي بدوره مُيكن �أن ي�صمح باإحد�ث 

تاأثري �إيجابي على �صحة �الإن�صان ورفاهيته. 
�ملعماري  �ل��رت�ث  بني  �لربط  �لكتاب  ويحاول 
مفهوم  ��صتك�صاف  طريق  عن  �ل�صحة  وعلوم 
وتف�صري  �لبيوفيلي،  و�لت�صميم  �لبيوفيليا 
و�صمات �حلمر�ء  �لطبيعة  بني  �لقائم  �حلو�ر 
�لتاأثري�ت  و�إدر�ك  و�ل��ب��ن��ي��وي��ة،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�ملحتملة ل�»�أمناط �لت�صميم �لبيوفيلي �الأربعة 
ع�صر« �ملقرتحة من ِقَبل موؤ�ص�صة ِتَرِبن بر�يت 
  Terrapin Bright Green-جرين

و�لتحقيق  ورف��اه��ي��ت��ه،  �الإن�����ص��ان  �صحة  ع��ل��ى 
�الأمن�����اط يف ع��م��ارة �حلمر�ء  يف وج����ود ه���ذه 
�حلمر�ء  نظائر  من  �أمثلة  وخم�صة  بغرناطة 

حول �لعامل. 
�أمناط  لتلبية  متميًز�  مثااًل  �حلمر�ء  وتعترب 
�ل��ت�����ص��م��ي��م �ل��ب��ي��وف��ي��ل��ي �الأرب���ع���ة ع�����ص��ر؛ فقد 
و�لعابر  و�مل�����ادي  �مل��ب��ا���ص��ر  ل��ل��وج��ود  ت��ع��ر���ص��ت 
و�ملياه  �ل��ن��ب��ات  ح��ي��اة  ي�صمل  �ل���ذي  للطبيعة 
و�حل���ي���و�ن���ات، وك���ذل���ك �ل��ن�����ص��ائ��م و�الأ����ص���و�ت 
�ل�����ص��ائ��ع��ة �صمنها  و�ل����رو�ئ����ح، وم���ن �الأم��ث��ل��ة 
�لعطرة  و�لنباتات  و�لباحات  �الأفنية  حد�ئق 
و�لتهوية  �مل���ائ���ي���ة  و�مل�����ص��ط��ح��ات  و�ل���ن���و�ف���ري 
��صتح�صرت  فقد  ذل��ك  جانب  �إىل  �لطبيعية. 
حي  وغ��ري  ع�صوي  ب�صكل  �لطبيعة  �حل��م��ر�ء 
وغ���ري م��ب��ا���ص��ر، ف��ظ��ه��رت �الأ���ص��ك��ال و�خلامات 
هند�صية  ك����زخ����ارف  �حل����م����ر�ء  يف  و�الأل���������و�ن 
باجل�ص  مزينة  وح��و�ئ��ط  منقو�صة  وك��ت��اب��ات 
بالطبيعة  يرتبط  منها  وكلٌّ  خ�صبية،  و�أ�صقف 

�رتباًطا غري مبا�صر.

�لفر�غية يف  �لتكوينات   كما عاجلت �حلمر�ء 
�لفطرية  �الإن�صان  رغبة  حتفز  �لتي  �لطبيعة 
من  �أبعد  هو  ما  روؤي��ة  من  للتمكن  و�ملكت�صبة 
�أمثلة  ف��اإن  ع��الوة على ذلك  �ملبا�صر،  حميطه 
�لكتاب  يف  �ملتناولة  �ل��ع��امل  ح��ول  �حل��م��ر�و�ت 
لعمارة  �لبيوفيلي  للجوهر  �أن  كيف  تك�صف 
�حلمر�ء يف غرناطة تاأثرًي� عامليًّا، وهو ما ُيثبت 
تعبري �حلمر�ء �الأ�صلية عن قيم حية للرت�ث 
�ملعماري مل تندثر بانتهاء حقبتها �لتاريخية.
تطبيق  ميكن  كيف  �لكتاب  ح  ُيو�صِّ هنا،  وم��ن 
�لت�صميم �لبيوفيلي من خالل مثال و�قعي له 
�إىل  �أبعاد ثقافية وتاريخية فريدة، باالإ�صافة 
�حلمر�ء  لعمارة  �ملتوقع  �لتاأثري  �إىل  �الإ���ص��ارة 
ميكن  وبالتايل  ورفاهيتهم،  زو�ره��ا  �صحة  يف 
ل��ل��م��ع��م��اري��ني و�مل��خ��ط��ط��ني �الإف������ادة م���ن هذ� 
�لت�صميم  نهج  دم��ج  على  ¬و�لعمل  �لنموذج، 
تعزز  ق��د  �ل��ت��ي  �ملبنية  �لبيئات  يف  �لبيوفيلي 
لالإن�صان،  و�لنف�صية  �لف�صيولوجية  �ل�صالمة 

وهو �أمر حيوي لبقاء �لب�صرية.

»�سرية �سالطني كلوة« .. رواية تاريخية جديدة 
لل�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي

)عمارة غرناطة( و�سحر الأندل�ص يف اإ�سدار 
جديد من مكتبة الإ�سكندرية

•• ال�شارقة- د.حممود علياء

�سدر عن دار “من�سورات القا�سمي”، رواية “�سرية �سالطني كلوة” من تاأليف �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم ال�سارقة، والتي تتناول باأ�سلوب رائع م�سوق وموثق توثيقًا دقيقًا اأحداثًا 
حقيقية ل�سرية �سالطني كلوة، كما �سرد من خالل الرواية �سرية �سالطني جزيرة كلوة و�سبب هجرتهم اإىل اأفريقيا 

واالأحداث التي حدثت لهم واملحن والفنت على حكمهم.

ال�سياحة الثقافية
 

قبل فرتة  �الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  فيديو ظريف يف  �نت�صر 
من  �ل��ق��ه��وة  ل�صاب  ب  ي�صُ م��و�ط��ن  ���ص��اب  ح��ول  بق�صرية،  لي�صت 
�جلن�صية �لعربية، وكل ما ينتهي �ل�صاب �لعربي من �صرب �لقهوة 
ُيكرر  �آخ��ر وهكذ�  له  فنجاناً  وي�صب  �لفعل  بنف�ص  �ملو�طن  يقوم 
�لفعل �إىل �أن ينتهي بال�صاب �لعربي �أن يقول له :   كفاية يا �أخي، 
فرد عليه: مل َتهز �لفنجان،  وهزة �لفنجان تعني “ال �أُريد �ملزيد 
من �لقهوة” فمثاًل هذ� �لفعل من �صمن �صياحة �لعاد�ت و�لتقاليد 

و�ل����������ت����������ي ه����ي 
فروع  م��ن   فرع 
�ل�������������ص������ي������اح������ة 

�لثقافية. 
ف�������������دول�������������ة    
�الإم��������������������������ار�ت 
غ���ن���ي���ة وث���ري���ة 
مقومات  ب��ك��ل 
�ل�������������ص������ي������اح������ة 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة من 
م�����ه�����رج�����ان�����ات 
ثقافية وتر�ثية 
وم���������ص����رح����ي����ة 
�ملتاحف  �إىل 
 وم��������ع��������ار���������ص 
�ل�����������ف�����������ن�����������ون 

�الأثرية و�لرت�ث معماري، ف�صاًل  �ملعامل  �إىل  �لت�صكيلية و�صواًل 
عن �ملدن �لتاريخية و�ملكتبات. 

�الآخ��ر من خالل  وتقبل  �لتعاي�ص  �لثقافية هو  �ل�صياحة  فهدف 
تعريف �ل�صائح باملوروث �لثقايف لدولة �الإمار�ت،  

ناهيك عن �لدور �القت�صادي وت�صريع عجلة �القت�صاد �الإبد�عي 
�ملحلي  من خالل  �ل��دخ��ل  ف��ر���ص عمل وزي����ادة  م��ن خ��الل خلق 

�الإنفاق �ل�صياحي،
�الإ�صرت�تيجيات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �الإم������ار�ت  دول���ة  �أط��ل��ق��ت  وع��ل��ي��ه   
�لوطنية  �الإ���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م��ث��ل  ه���ذ�  �لقطاع  خل��دم��ة  �لثقافية 
لل�صناعات �الإبد�عية لتعزيز �لتنمية �مل�صتد�مة يف جمال �لثقافة 

و�ل�صياحة.  
فاإنه  ما،  لبلد  ي�صافر  عندما  بالثقافة  �ملُغرم  �ل�صائح  فاإن  وعليه 
بحاجة �إىل دليل لل�صياحة �لثقافية ٌيوزع يف مطار�ت  �لدولة كافة 
ليتمكن �ل�صائح من معرفة �لفعاليات �لثقافية و�ملناطق �لرت�ثية 
زي��ارت��ه��ا يف فرتة  م��ن  �ملمكن  و�ل��ت��ي  �ل��وق��ت �حل���ايل  �لقائمة يف 

رحلته د�خل �لدولة.
 وعليه ال بد من وجود تن�صيق ودور تكاملي بني �ملوؤ�ص�صات �لثقافية 
 و�ل�صياحية يف كل �إمار�ت �لدولة )�حتادي وحملي(، لو�صع �أجندة 
للفعاليات �لثقافية طيلة �لعام بدون تعار�ص  بني فعالية و�أخرى 

لك�صب �أكرب عدد من �جلماهري و�ل�صياح. 

�سعيد الزعابي
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دوري يف )االختيار 3( كان رائعا و�سعدت به كثريا

نادية ر�ساد: اجتهد وقّدم على قدر ا�ستطاعك
يف  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �لرئي�ص  و�لدة  دور  ج�صدِت   •
م�صل�صل )�الختيار3( فما �نطباعك عن هذ� �لدور بعد 

�لنجاح �لباهر للم�صل�صل؟ 
- �ل�����دور ك���ان ر�ئ���ع���ا، و���ص��ع��دت ب���ه ك��ث��ري� ع��ن��دم��ا ق���ر�أت 
�الإن�صانية  �مل��و�ق��ف  على  يعتمد  دور�  وك��ان   �ل�صيناريو،  
و�مل�صاعر، حيث �أبرز �جلانب �الإن�صاين فى حياة �لرئي�ص، 
�أب��رزت دور  �ل�صخ�صية  به الأنني من خ��الل ه��ذه  �صعدت 
�ملر�أة فى حياة �صخ�صية قيادية، وجاء تكرمي �لرئي�ص يل 
يف يوم �ملر�أة �مل�صرية ليكمل فرحتي، و�صعرت وقتها باأن 

�لدور كان له �صدى كبري.
و�لكتابة؟ للفن  ع�صقك  فى  ن�صاأتِك  �أثرت  • كيف 

- ك���ان و�ل�����د�ي م��ت��ف��اه��م��ني، وع��ا���ص��ق��ني ل���ق���ر�ءة �ل�صري 
�لر�صول ونهج  �ل�صرية �ملحمدية ومولد  �لذ�تية، فقر�آ 

�ل���ربدة، وك��ان��ا يحر�صان على ق���ر�ءة ك��ل م��ا يخ�ص 
�جلانب �لديني، ويجمعانني �أنا و�إخوتي ليحكيا 

لنا ك��ل م��ا ق����ر�آه، وق��د ول���دت يف وق��ت مل يكن 
�ألف ليلة وليلة�  �إىل  به تلفزيون، كنا ن�صتمع 

وع�صق  �لفني  �حل�ص  بد�خلنا  تربى  وهكذ� 
�لقر�ءة و�لكتابة. 

• تذكرين �لبد�يات.. وكيف مت �كت�صاف 
موهبتك؟ 

- �ل��ت��ح��ق��ت مب�����ص��رح �مل��در���ص��ة و�أن����ا يف 
�صن ثماين �صنو�ت، وع�صقت �لتمثيل 

م��ن��ذ ط��ف��ول��ت��ي، وم���ن ه���ذ� �لوقت 
�أع�صق �لقر�ءة، و�أ�صبح  كنت بد�أت 

جعلتني  ل��غ��وي��ة  ح�صيلة  ع��ن��دي 
�أبد�أ يف �لكتابة من �صن 12 �صنة، 
وتوقفت يف �لثانوية �لعامة �إىل 

�الآد�ب،  بكلية  �لتحقت  �أن 
مل�صرح  وقتها  و�ن�صممت 

�ل���ك���ل���ي���ة �ل���������ذي ك����ان 
عليه  ي�صرف 

�لفنان  �أحمد �صيف، و�لذي كان ير�أ�صه  �لفنان  حينذ�ك 
�لقدير فوؤ�د �ملهند�ص رحمة �هلل عليه، و�أول عمل  در�مي 
�صاركت فيه هو م�صرحية �أديت فيها دور �لبطولة بعدها 
من  )�إي��ف��ان��وف(  با�صم  �ل��زر�ع��ة  لكلية  م�صرحية  قدمت 
�ل�صجن(  ف��ى  ي��وم   30( م�صرحية  ث��م  �ل��رو���ص��ي،  �الأدب 
وج�صدت فيها �صخ�صية �أزهار، وكانت �صخ�صية فجة، ثم 

قدمت م�صرحية )كلهم �أبنائى( الآرثر ميلر. 
قدمِتها؟ �لتى  �الأدو�ر  �أ�صعب  • ما 

يف  دوري  ك�����ان   -

)�لقاهرة و�لنا�ص( �لذي ج�صدت فيه �صخ�صية بها �لعديد 
من �لديفوهات، ويف �حلقيقة هذه �ل�صخ�صية ��صتغرقت 
دور  �أن ج�صدت  بعد  �ل��ف��ك��رة  ت��غ��ريت  ط��وي��ال حتى  وق��ت��ا 
�ل�صيدة بركة �لتي ربت �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم، 
ب��ع��ده��ا ب�����د�أت ف���ى ك��ت��اب��ة �ل�����ص��ي��ن��اري��وه��ات، وق���د حققت 
�أرف�ص  �إذ ق��دم��ت فيلم )�آ���ص��ف��ة  ك��ب��ري�،  �أف��الم��ي جن��اح��ا 
�لطالق(، و)�لقانون ال يعرف عائ�صة(، و)حلظات حب(، 
وكتبت للتلفزيون م�صل�صل )مبار�ة زوجية( �لذي �أنا�صد 
باإعادة بث حلقاته الأنني قدمت من  �مل�صري  �لتلفزيون 
�لعديد  �الآن  تتناول ما يعاين منه  خالله حبكة در�مية 
من �الأ�صر �لتي تفككت ب�صبب �لعنف �لبدين �صد �ملر�أة، 
فالعنف ال يقت�صر على �لطبقات �لب�صيطة ولكنه موجود 

يف كل طبقات �ملجتمع. 
•و�أخري� كتابك )م�صك  �لليل( ملاذ� تاأخرت فكرة 
ت��ق��دمي ك��ت��اب ك���ل ه����ذه �ل�����ص��ن��و�ت؟ وم����ا فكرة 

�لكتاب؟
- كنت مهتمة بكتابة �ل�صيناريوهات ثم خرج 
)م�صك �لليل( �إىل �لنور، وفكرته حتكي عن 
ق�صة خم�ص �صيد�ت م�صنات جتمعهن �صد�قة 
وتاأثري   ،2011 ع��ام  ب��اأح��د�ث  ت��ت��اأث��ر  ن�صبية 

�حلياة �لعامة عليهن وهن فى هذه �ل�صن.  
كتابتك؟ فى  تاأثرِت  • مبن 

وبكتاب  ح�����ص��ني  ب����االأدي����ب ط���ه  ك���ث���ري�  ت����اأث����رت   -
�لتعليم،  جمانية  فكرة  فى  �أوؤي��ده  فاأنا  �لبد�يات 
موهوب،  �صخ�ص  �أم����ام  ح��ائ��ال  ي��ق��ف  ال  فالفقر 
فيلم  خ��الل  �مل���ر�أة من  لق�صايا  نظري  لفت  فقد 
دعاء �لكرو�ن؛ �إذ ج�صد يف فيلمه ق�صية �لفتاة 
�جلاهلة �لتي ال متلك من �خلربة �حلياتية 
�أى  يتحمل  ال  ل�����ص��اب  تت�صدى  يجعلها  م��ا 
ومتكن  وم�صتهرت،  م�صئولية 
م�����ن خ���د�ع���ه���ا 
وه�������������������ي 
ملجنى  �

عليها،  وهنا بد�أت �أفكر �أن �لفتاة �أخطاأت خطاأ له تربير 
وهو �جلهل..  وكيف الأهلها �أن يرتكوها لتخدم فى بيت 
�صاب من طبقة خمتلفة عنه بينما كان ثمن خطئها هو 
�لقتل.وتذكرت ق�صة دولت فهمي وهي حادثة �صهرية فى 
�ل�صيا�صة �مل�صرية، حيث حكم على �صخ�ص باالإعد�م ولكي 
تنقذه قالت: �إنه كان موجود� عندها يف �ل�صقة فى ذلك 
�لوقت فح�صل على حكم �لرب�ءة، ولكّن �أخاها قتلها، كل 
لتبنيها يف  �مل���ر�أة وحماولتي  لق�صايا  �أّث��ر يف فهمي  ه��ذ� 
كتاباتي، وقد تاأثرت كثري� بذلك كتاباتي وقر�ء�تي الأنك 
كلمات  دون �حل�صول على ح�صيلة  �لكتابة  ت�صتطيع  لن 
�أهل  م��ن  تتكرر كثري�  ه��ي حالة ال  �ل��ق��ر�ءة،  م��ن  لغوية 
�لفن، ونوع من �أنو�ع �لتغيري، فا�صتخد�م �لفنان ملفرد�ته 
�أكن  ف��ن��ي  يجعله م��ن��ف��رد� وم��ت��م��ي��ز�، ومل  �أي ع��م��ل  ف��ى 
مبفردي فكان �لفنان عبد �لو�رث ع�صر يكتب �ل�صيناريو 
هو و�صيد بدير،  فالهدف من �لفن هو �الختالف، وقد 

در�صت  �لفل�صفة وعلم �لنف�ص، ودر�صت كتاب �لوجودية. 
�لتي  و�مل�صل�صالت  �الأف����الم  الأ���ص��ه��ر  �صيناريو  كتبِت   •
تخ�ص �مل�����ص��ك��الت �ل��زوج��ي��ة وع��ر���ص��ِت ح��ل��وال ل��ه��ا فمن 
لي�صل  �مل�صرية  �الأ�صرة  �لذي جدَّ على  وجهة نظرك ما 

مبعدل �لطالق �إىل �أعلى �لن�صب �الآن؟ 
ك����ون  ف�����ى  �الخ������ت������الف    -
�أق������ل  �الآن  �ل���������ص����ب����اب 
�لتحمل   على  �صرب� 
وع����ل����ى �����ص���ت���م���ر�ر 
�حلياة  �لزوجية؛ 
�أ�صبحو�  الأن���ه���م 
�ل�صرب،  ن���اف���ذي 
ل��������ذل��������ك ف������اأن������ا 
�ل�صباب..  �أن�����ص��ح 

توؤجلو�  �أن  ف��ح��اول��و�  جت��رب��ة  �ل����زو�ج  �أن  ت���رون  كنتم  �إذ� 
نخرج  ال  وح��ت��ى  بع�صكم  تتقبلو�  ح��ت��ى  �الإجن����اب  ف��ك��رة 
�أ�صرهم  ي��خ��رب��ون  م��ت��دن��ي��ني  غ��ري  �أ���ص��خ��ا���ص��ا  للمجتمع 
الأنهم �صيخرجون ما تربو� عليه، كذلك فاإن )�لقامية( 
ير�وغ  �لرجل  جعلت  خ�صب(  )ك�صيف  مع�صلة  �أ�صبحت 
�إىل �أن ي�صل باملر�أة �إىل طلب �خللع، و�لنتيجة �أب ُمتخلٍّ 
عن م�صئولياته، و�أم جترى لت�صرف على �أوالده��ا، نحن 
نحتاج �إىل خطة لتطوير �الأخالقيات، نحتاج �إىل ر�ئد�ت 
�أهل �لقرية، حتاول ن�صر  وبخا�صة فى �لريف تكون من 
ومن  �لتفاهم  خ��الل  من  �الأ�صرية  �مل�صكالت  حل  ثقافة 

خالل �أ�صاليب حل ب�صيطة.
منذ  �حلديني  حممود  �لفنان  زوج��ك  عن  �نف�صلِت   •
�ل��زم��ن كنت تر�جعِت عن  ب��ك  ل��و ع��اد  ع��دة �صنو�ت فهل 

هذ� �لقر�ر ؟
كنت  يل،  بالن�صبة  فل�صفية  فكرة  كانت  �لطالق  فكرة   -
�أنفرد بنف�صي، وك��ان ق��ر�رى هذ� مل يوؤثر علي  �أن  �أح��ب 
كاملة  ر�صالتي  �أدي��ت  و�أن��ا  تزوجو�  كانو�  �أوالدي؛ الأنهم  
�أي  دون  زوج��ي  وبني  بيني  �لتام  �لرت��صي  نحوهم، ومت 

�أعباء مالية، و�الآن نحن �صديقان.
• بعد هذ� �مل�صو�ر يف �لفن و�لكتابة ما خال�صة جتاربك  

يف كل من �لعمل و�لزو�ج و�الأبناء؟
- �أب����د�أ ب���ال���زو�ج ح��ي��ث ي��ج��ب �أن ي��ع��رف ك��ل م��ن �لرجل 
و�ملر�أة �أن �لزو�ج لي�ص بوظيفة لها ر�تب ومعا�ص، ويجب 
لها دخ��ل م�صتقل حتى  �أن يكون   �مل��ر�أة على  �أن حتر�ص 
تكون قر�ر�تها م�صتقرة.  ومن خال�صة م�صريتي �أقول: 
يف  �ل��ع��م��ل )�ج��ت��ه��د وق����ّدم ع��ل��ى ق���در ����ص��ت��ط��اع��ك(. ويف 
تربية �الأبناء )�أيها �الآباء �أنتم ال تربو� مبفردكم فرفقا 
�صدق(،  ل�صان  تكونو�  �أن  )حاولو�  �لفن  ويف  باأنف�صكم(. 

ويف �حلياة )�إذ� كان يف يد �أحدكم ف�صيلة فليزرعها(.

وفاة  منذ  وحتديد�ً  �الأخ��رية  �لفرتة  خالل  �لفنية  �ل�صاحة  عن  غيابها  �صبب  عن  �للوزى  ي�صر�  �لفنانة  ك�صفت 
و�لدها �لفنان و�ملخرج �مل�صرحي حممود �للوزي، �لذي رحل عن عاملنا يف نوفمرب من �لعام �ملا�صى، حيث 
�عتذرت ي�صر� عن �مل�صاركة يف �لعديد من �العمال �لفنية على مد�ر �الأ�صهر �ملا�صية، كما �أ�صبحت 

كذلك �أقل ن�صاطاً على �ل�صو�صيال ميديا.
�لتي عر�صت علَي، منذ �صهر  �لفنية  �مل�صاركة يف �الأعمال  "�أعتذر عن  �للوزي:  و�أو�صحت ي�صر� 
�أكتوبر �ملا�صي الأكر من �صبب، �الأول هو �أنى �أحتاج وقت لنف�صي ومع عائلتي بعد خا�صة بعد 
�أ�صتطيع من خاللها  ل��دى  وج��ود طاقة  بعدم  �أ�صعر  مازلت  �أن��ى  �لثاين  و�ل�صبب  و�ل���دي،  وف��اة 

�لرتكيز يف �لعمل مثلما �أحب".
�إىل :"معظم �الأعمال  �ل�صبب �لثالث ور�ء غيابها �لفرتة �ملا�صية  �أن  �إىل  و�أ�صارت ي�صر� �للوزى 
عر�صت علّي، لي�صت هي �لتي تبحث عنها، با�صتثناء عمل �أو عملني �أعجبك بهم متنيت �مل�صاركة 
فيهما، ولكن �صعرت �أنى مازلت غري قادرة على �لعمل، خا�صة و�أن �أحدهما كان يتطلب �لت�صوير يف 

لبنان ملدة 3 �أ�صهر كاملة وذلك غري منا�صب ىل الرتباطى مبو�عيد طبية خا�صة باإبنتى
وعر�ص لي�صر� �للوزى يف مو�صم عيد �لفطر �ل�صينمائى فيلم "�لعنكبوت" �لذى �صاركت يف بطولته �إىل 

جانب �أحمد �ل�صقا،
 منى زكى، ظافر �لعابدين، رمي م�صطفى، حممد لطفى، �أحمد فوؤ�د �صليم، �لر�حل زكى فطني عبد 
�لوهاب، �أكرم �ل�صرقاوى، و�صيوف �ل�صرف حممد ممدوح، �صيكو �صيماء �صيف، وهو تاأليف حممد ناير 

و�إخر�ج �أحمد نادر جالل، حيث �نتهت من ت�صويره منذ فرتة وتاأجل عر�صه.
وفى �لدر�ما كانت �آخر �أعمال ي�صر� �للوزى حكاية "بالورقة و�لقلم" من �ملو�صم �لثانى مل�صل�صل "�إال �أنا" 
و�لذى مت عر�صه �أغ�صط�ص 2021، و�صارك يف بطولة �حلكاية نور حممود، على �لطيب، عماد ر�صاد، 
�أ�صرف، �صالح �لد�ىل، يا�صمني �صمري، ر�صاد ر�صدى، ريهام  ح�صام �جلندى، ال�صينة ال�صني، عبد �هلل 
�ل�صنو�نى، يا�صر �لرفاعى، فكرة ي�صرى �لفخر�نى، �صيناريو وحو�ر �أمني جمال وحممد �أبو �ل�صعد 

و�صريف ي�صرى، �إخر�ج حممد بكري.

ي�سرا اللوزي تك�سف اأ�سباب ابتعادها 
عن ال�ساحة الفنية واعتذاراتها املتكررة

التي   ال�سخ�سيات  من  العديد  دت  ج�سَّ ر�ساد  نادية  الفنانة 
ر�سخت يف ذاكرة جيل باأكمله، ومل تكن فنانة فح�سب بل  كانت 
كاتبة �سيناريو الأكرث االأفالم التي ناق�ست اأهم ق�سايا املجتمع 
والدة  دور  جت�سيد  فى  برعت  الطالق(،  اأرف�ض  )اآ�سفة  منها 
الرئي�ض عبد الفتاح ال�سي�سي فى م�سل�سل )االختيار 3( الذي 
االحتفال  يف  الرئي�ض  من  تكرميها  ومت  باهرا،  جناحا  حقق 
بيوم املراأة امل�سرية، ومع احتفالها بالتكرمي فاجاأت حمبيها 
ب�سدور كتاب جديد يتحدث عن �سيكولوچيات �سيدات م�سنات 

تاأثرت �سداقتهن باأحداث 2011..
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درا�سة: اأمرا�ص الكبد قد تكون 
مرتبطة بزيادة خماطر الإ�سابة باخلرف

�أظهرت در��صة جديدة �أن �مل�صابني مبر�ص �لكبد �لدهني غري �لكحويل - 
وهو تر�كم للخاليا �لدهنية يف �لكبد - قد يكونون �أكر عر�صة لالإ�صابة 
�أي�صا  �أن �مل�صابني باملر�ص، و�لذين يعانون  �إىل  باخلرف. وت�صري �لدر��صة 
�أكر  يكونون  ق��د  دماغية،  ب�صكتة  �أ�صيبو�  �ل��ذي��ن  �أو  �لقلب  �أم��ر����ص  م��ن 

عر�صة لالإ�صابة باخلرف.
وبح�صب �ل��در����ص��ات، ف���اإن م��ر���ص �ل��ك��ب��د �ل��ده��ن��ي غ��ري �ل��ك��ح��ويل ي�صيب 
�أ�صكال  �أك��ر  �لعامل وهو  �أنحاء  �لنا�ص يف جميع  %25 من  �إىل  ي�صل  ما 

�أمر��ص �لكبد �ملزمنة �صيوعا.
ونظر� لعدم وجود �أعر��ص يف كثري من �الأحيان، ال يعرف �لكثري من �لنا�ص 
�أنهم م�صابون بها، ولكن عندما تكون هناك �أعر��ص، فاإنها ميكن �أن ت�صمل 

�لتعب و�الأمل �أو عدم �لر�حة يف �جلزء �لعلوي �الأمين من �لبطن.
�صتوكهومل  كارولين�صكا يف  �صانغ، من معهد  يينغ  �لدر��صة،  موؤلفة  وتقول 
�مل�صتهدف  �لعالج  �أن  �حتمال  �ل�صوء على  �لنتائج  "ت�صلط هذه  بال�صويد: 
حتدث  �لتي  �لوعائية  �لقلبية  و�الأم��ر����ص  �لكبد  �أمر��ص  من  �لنوع  لهذ� 

ب�صكل متز�من قد يقلل من خطر �الإ�صابة باخلرف".
�لكبد  ي�صبب مر�ص  �أن  �لكحوليات ميكن  تناول  �الإف��ر�ط يف  �أن  ويف حني 
ب�صبب  يكون  �أن  ميكن  �لكحويل  غري  �لدهني  �لكبد  مر�ص  ف��اإن  �لدهني، 
�أو د�ء �ل�صكري من  �ل�صمنة و�حل��االت ذ�ت �ل�صلة مثل �رتفاع �صغط �لدم 
من  لكل  �ل�صائعة  �خلطر  عو�مل  "ت�صمل  �صانغ:  وت�صيف  �ل��ث��اين.  �لنوع 
�لكبد �لدهني غري �لكحويل و�خلرف �ال�صطر�بات �الأي�صية مثل  مر�ص 
حتديد  �إىل  در��صتنا  �صعت  لذلك  و�ل�صمنة.  و�ل�صكري  �ل��دم  �صغط  �رتفاع 
�إ�صابة  �لكبد وخطر  �أمر��ص  �لنوع من  �رتباط بني هذ�  �إذ� كان هناك  ما 

�ل�صخ�ص باخلرف، بغ�ص �لنظر عن عو�مل �خلطر هذه".
�لباحثون، يف �لدر��صة، يف �صجالت �ملر�صى �ل�صويدية �لوطنية ملدة  ونظر 
�أكرب وقع  �أو  65 عاما  �أعمارهم  تبلغ  2898 �صخ�صا  30 عاما، وحددو� 

ت�صخي�صهم مبر�ص �لكبد �لدهني غري �لكحويل.
باملر�ص ومت مطابقتهم من  �صخ�صا غري م�صابني   28357 ح��ددو�  كما 

حيث �لعمر و�جلن�ص ومدينة �الإقامة يف �صن �لت�صخي�ص.
وتابع �لباحثون �ملر�صى ملدة تزيد عن خم�ص �صنو�ت يف �ملتو�صط  ، ووجدو� 
وقع   ،5% �أو  �ل��ك��ح��ويل،  غ��ري  �ل��ده��ن��ي  �لكبد  مب��ر���ص  م�صابا   145 �أن 
�أمر��ص  من  يعانون  ال  �صخ�صا   1291 ب�  مقارنة  ب��اخل��رف،  ت�صخي�صهم 
�رتفاع  �أخ��رى يف �العتبار، مثل  �أخ��ذت عو�مل  %4.6. وعندما  �أو  �لكبد، 
�مل�صابني  �أن��ه عند مقارنتها بغري  �لدر��صة  و�ل�صكري، وج��دت  �ل��دم  �صغط 
�لكبد �لدهني غري �لكحويل لديهم  �لكبد، فاإن �مل�صابني مبر�ص  مبر�ص 

معدل �أعلى بن�صبة %38 من �خلرف ب�صكل عام.
عدم  عن  �لناجم  �لوعائي،  �خل��رف  �إىل  �لتحديد  وج��ه  على  �لنظر  وعند 
�لكبد  �مل�صابني مبر�ص  �أن  �لباحثون  وجد  �لدماغ،  �إىل  �لدم  تدفق  كفاية 
�الأ�صخا�ص  %44 من  بن�صبة  �أعلى  لديهم معدل  �لكحويل  �لدهني غري 

غري �مل�صابني باأمر��ص �لكبد.
�ألزهامير  �أبحاث  �الأبحاث يف مركز  رئي�صة  �صان�صو،  روز�  �لدكتورة  وتقول 
�أدمغتنا  �أن  حقيقة  على  �ل�صوء  �لنتيجة  هذه  "ت�صلط  �ملتحدة:  �ململكة  يف 
�صحتنا  حت�صني  ي�صاعد  �أن  وميكن  �أج�صامنا،  بقية  ع��ن  مبعزل  تعمل  ال 

�جل�صدية يف تقليل خماطر �الإ�صابة باخلرف ودعم �صحة �لدماغ".

؟ الهواء  وزن  • ما 
كونه  من  �لرغم  وعلى  تقريبا  ميل  مائة  فامتنا  فوق  �لهو�ء  يرتفع   
يبدو لنا عدمي �لوزن فاإنه ي�صغط على �الأر�ص ككل �الأج�صام �ل�صلبة 

�إنه بوزن 10طن طول على كل ياردة مربعة من �الأر�ص 
؟ اخُلّلب   الربق  هو  • ما 

ال يبدو� �لربق �خللب على �صكل خط متعرج يخرتق �ل�صماء كالرب�ق 
�لعادي �إنه وم�صه مفاجئة تعم �لف�صاء اليختلف يف تكوينه عن �لربق 
�ل��ربق �خللب غري  �لغيوم  ن��ر�ه يخرتق  ب��رق  �إن��ه بكل ب�صاطة  �لعادي 

م�صحوب مبطر 
؟  اللون  زرقاء  ال�سماء  لنا  تبدو  • ملاذا 

�ثناء �لنهار يت�صلل �صوء �ل�صم�ص  لي�صل �ىل عيوننا ال تتحرك �ل�صم�ص 
�الألو�ن  �الأبي�ص هو يف �حلقيقة جميع  �لون  م�صتقيم  جميعها بخط 
)�لو�ن قو�ص قزح( ممتزجة ينت�صر �للون �الأزرق يف كافة �أرجاء �لف�صاء 

لي�صل �لينا من خمتلف زو�يا �لكون ولهذ� تبدو لنا �ل�صماء زرقاء.  

�الأ�صبوع  �أطر�فه يف  �ملتحركة وحتريك  �الأ�صياء  على  عينيه  تركيز  يبد�أ يف  �لطبيعي  �لطفل  �أن  تعلم  • هل 
�ل�صاد�ص من �لعمر ، ويف �لفرتة ذ�تها ي�صتجيب لالأ�صو�ت �ملفاجئة

�لكبار ي�صيب  مما  �أقل  بن�صب  ولكن  �أي�صا  �الأطفال  ي�صيب  �ل�صقيقة  �صد�ع  �أن  تعلم  • هل 
عظم  قطعة   206 من  يتكون  �لب�صري  �جل�صم  �أن  تعلم  • هل 

• هل تعلم �أن �لزر�فة لطول رقبتها فهي ال تنام يف �ليوم �لو�حد �إال ت�صع دقائق و لي�صت على مرة و�حدة 
�إمنا على ثالث مر�حل كل مرة ثالث دقائق 

كم   600000 طولها  يبلغ  �لب�صري  �جل�صم  �صر�يني  �أن  تعلم  • هل 
تنف�ص بدون  �ملياه  حتت  �صاعة  �لبقاء  ي�صتطيع  �حلوت  �أن  تعلم  • هل 

�الأر�صية  �لكرة  على  حيو�ن  �أكرب  هو  �الأزرق  �حلوت  �أن  تعلم  • هل 
كم  م�صافة850  على  غنائها  بو��صطة  �لتخاطب  ت�صتطيع  �لزرقاء  �حليتان  �أن  تعلم  • هل 

�أمتار   9 �إىل  �أحيانا  �إرتفاعها  ي�صل  جمجمته  فوق  �حلوت  ر�أ�ص  من  تدفع  �لتي  �ملاء  نافورة  �أن  تعلم  • هل 
�ل�صاعة   / كم   40 �إىل  �صرعته  ت�صل  ذلك  ومع  �أطنان   5 �إىل  ي�صل  �لفيل  وزن  �أن  تعلم  • هل 

ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمر�ه  يف  �لدم  يقطعه  �لذي  �مل�صو�ر  �أن  تعلم  • هل 

الغراب والطيور
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فوائد الرمان وق�سوره 
ثمار �لرمان غنية بفيتامينات عديدة 
 А، В1، В2،(( للج�صم  �صرورية 
و�لعنا�صر   В3، В5، В6، Е، С
و�حلديد  )�ل��ب��وت��ا���ص��ي��وم  �مل��ع��دن��ي��ة 
وغريها(.  و�ملنغنيز  و�ل�ص�صيلينيوم 
و�الأه���������م م����ن ه�����ذ� �ح������ت������و�وؤه على 
و�لبوليفينوالت  �الأك�����ص��دة  م�صاد�ت 
و�ل�صرطان  ل��الل��ت��ه��اب��ات  �مل�������ص���ادة 

و�ملحفزة ملنظومة �ملناعة".
�ل�صميكة  �ل���رم���ان  ق�����ص��رة  وحت���ت���وي 

بجميع  باالحتفاظ  ي�صمح  ما  �لعالجية،  �لبوليفينول  مادة  على  �ملحتوية 
�خل�����ص��ائ�����ص �مل��ف��ي��دة ل��ل��رم��ان. م�����ص��اد�ت �الأك�������ص���دة، ت�����ص��اع��د ع��ل��ى �إخ����ر�ج 
�لكولي�صرتول �ل�صار من �جل�صم وتقوية جدر�ن �الأوعية �لدموية. كما �أن 
ع�صري �لرمان �لطبيعي مفيد جد� لالأ�صخا�ص �لذين يعانون من �أمر��ص 

�لقلب، وي�صاعد على تخفيف كثافة �لدم، وحت�صني تدفق �لدم.
�ل��دم ومينع  ي�صاعد يف ح��االت فقر  فاإنه  �لرمان  �ملوجود يف  و�أم��ا �حلديد 
�حلالة  جممل  يح�صن  �أن��ه  على  ع��الوة  �جل�صم،  يف  �حل��دي��د  نق�ص  تطور 
�ل�صحية و�ملز�جية لالإن�صان. و�لرمان �صروري جد� ملن ميار�صون �لريا�صة 
بن�صاط، حيث ي�صاعد على �صرعة ��صرتخاء �لع�صالت بعد �لتمارين �ملكثفة. 
كما يفيد يف فقد�ن �لوزن، الأنه يحتوي على �صعر�ت حر�رية قليلة وي�صاعد 

على ت�صريع عملية �لتمثيل �لغذ�ئي.

غ�صبت �لطبيعة على �لغابة �جلميلة الن �ال�صجار كانت ترف�ص �ن يقف عليها �لغر�ب و�لطيور 
ترف�ص �ن ت�صادق �لغر�ب حتى �لنهر رف�ص �ن ي�صرب منه �لغر�ب فبكى �لغر�ب كثري�، وقال: ما 
ذنبي �ن يكون لوين ��صود و�صكلي لي�ص جميال؟ ما ذنبي؟ وبكى كثري� وعا�ص حزينا وحيد� لكن 
�حد� مل يعره �ي �هتمام.. دعت �مه �ن ي�صبح �جلميع مثله بلون ��صود حتى ي�صفيه �هلل مما هو 
فيه من حزن ويف �ل�صباح ��صتيقظت �لطيور لتجد نف�صها فقدت �لو�نها �جلميلة و��صبحت �صود�ء 
مياه  توقفت  كاحلجارة،  و��صبحت  �حلركة وجتمدت  عاجزة عن  نف�صها  �ال�صجار  ووج��دت  فقط، 
�لنهر عن �جلريان و�صارت مثل �لزجاج، فانده�ص �جلميع ،و�صرخت �حدى �ال�صجار وقالت: ماذ� 
�لطيور  �صارت جميع  لقد  و�الن  �غ�صبتموها،  لقد  �لطبيعة،  �نه غ�صب  �لعجوز:  فقالت  حدث؟ 
�صود�ء، و�ملياه مثل �لزجاج ال ي�صتطيع �حد �ن ي�صربها وال ت�صتطيع �ال�صجار �ن ترف�ص من يقف 
وع�صفور  مميز�  فكان  بلونه  �لغر�ب  نعرف  كنا  �صحيح  وق��ال��و�:  بندمهم  �جلميع  فاح�ص  عليها، 
و�لرمادية  �ملطوقة  فاين  ��صود  كله  ��صبح  و�حلمام  بطوقه  �حلناء  وطائر  �خ�صر  لونه  �لكناري 
�حلنون و�لع�صافري كلها �ختلطت..كم نحن ��صفون، ليت �لنهر يجري فنحن عط�صى �صنموت كم 
نحن ��صفون ،وال ن�صتطيع �حلركة فمن �صيحرك �لهو�ء ياليتنا ما �غ�صبنا �لطبيعة وبات كل �صئ 
يبكي ندما فم�صحت دموعهم قلب �لطبيعة وقالت لقد �صاحمتكم لقد �صاحمتكم ومنذ ذلك �لوقت 

و�جلميع ��صدقاء حتى �لغر�ب .

فتاتان تقفان اللتقاط �سور اأمام دائرة فنية عبارة عن كرة عاك�سة من الفوالذ املقاوم لل�سداأ يف حديقة عامة يف �سنغافورة  )ا ف ب(

�أن  �له�صمي،  �جلهاز  �أخ�صائي  خ��ارل��وف،  نيكيتا  �لدكتور  �أعلن 
�الأمر��ص  �إىل تطور  ت���وؤدي  �حل��ل��وي��ات،  م��ع  �ل�صاي  ت��ن��اول  ع��ادة 
�ملعدية �ملزمنة. وي�صري �لطبيب، يف حديث لر�ديو "�صبوتنيك"، 
�إىل �أن تناول �ل�صاي مع �حللويات و�ملعجنات هي عادة �صائعة، مع 
�أنها قد حتفز �الإ�صابة باأمر��ص خطرية، الأننا بذلك ال "نطعم" 
"�حللويات ال يتناولها �الإن�صان فقط، بل  �أنف�صنا فقط. ويقول، 
�لبكترييا  نطعم  �أننا  �أي  �أي�صا.  �أمعائه  يف  �ملوجودة  و�لبكترييا 
كمية ز�ئ���دة م��ن �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت، �لتي م��ع م��رور �ل��وق��ت ميكن 
منظومة  ببطء  وتدمر  مزمنة،  بعدوى  �الإ�صابة  �إىل  تتطور  �أن 
�أخ��رى خمتلفة، مثل  باأمر��ص  �الإ�صابة  ي�صاعد على  �ملناعة، ما 
�لبكتريي  �لتكاثر  ف��رط  متالزمة  �أو  �مل��زم��ن،  �للوزتني  �لتهاب 
وي�صيف،  �حلا�صر".  �ل��وق��ت  يف  �ل��ك��ث��ريون  منها  ي��ع��اين  �ل��ت��ي 
م�صتوى  يف  زي���ادة  ت�صبب  �حل��ل��وي��ات  يف  �مل��وج��ودة  �لكربوهيد�ت 
�الأن�صولني يف �لدم، ما قد يوؤدي �إىل زيادة �لوزن و�ل�صمنة وتطور 

�لنوع �لثاين من مر�ص �ل�صكري.
�حللويات  م��ن  كبرية  كمية  يتناول  �ل�صخ�ص  ك��ان  "�إذ�  وي��ق��ول، 
و�ل�صمنة.  �لز�ئد  �لوزن  �صيعاين من  فاإنه م�صتقبال  �ل�صاي،  مع 
يف  �الأن�صولني  م�صتوى  �رت��ف��اع  ت�صبب  �ل��ز�ئ��دة  و�لكربوهيدر�ت 
�جل�صم، �لذي مينع �إفر�ز �لدهون من �خلاليا. فاإذ� كان م�صتوى 
كما  �ل��ده��ون.  ح��رق  �الإن�صان ال ميكنه  ف��اإن  �الأن�صولني مرتفعا، 
يوؤدي �إىل �نخفا�ص ح�صا�صية �خلاليا جتاه �الأن�صولني، ما يوؤدي 
�لثاين من  بالنوع  �الإ�صابة  �رتفاع خطورة  �إىل  �ملطاف  نهاية  يف 
�حللويات  ت��ن��اول  �أن  �إىل  �لطبيب،  وي�صري  �ل�صكري".  م��ر���ص 

با�صتمر�ر يوؤثر يف م�صتقبالت �لتذوق.
�ملو�د  م��ذ�ق  ويبدو  �ملف�صل،  �مل��ذ�ق  على  �لدماغ  "يتعود  ويقول، 
�أ�صهر، لكي  �أو  �أ�صابيع  �أن متر  �الأخ��رى غري مثري. لذلك يجب 
تتخل�ص م�صتقبالت �ملذ�ق من طعم �حللويات �لذي تعودت عليه 

وتعود �إىل طبيعتها".

طبيب يك�سف عواقب تناول ال�ساي مع احللويات


