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اختبار دم ثوري يتنباأ بعودة �سرطان الثدي
املبكرة  العالمات  عن  للك�شف  ت�شميمه  مت  جديد  دم  الختبار  مكن 
اأن يحدث ثورة يف جمال عالج هذه النوع اخلطري  ل�شرطان الثدي 

من ال�شرطان.
هذا االختبار، الذي ميكن اأن ينقذ اآالف االأرواح، يلتقط املادة اجلينية 
التي تفرزها اخلاليا ال�شرطانية يف الدم. وميكنه اأن يكت�شف عالمات 
عودة املر�ص قبل �شنوات من اإجراء الفح�ص، وبالتايل يتيح الفر�شة 
ل��الأط��ب��اء ل��ت��وف��ري ال��ع��الج ال���ذي ق��د مي��ن��ع يف بع�ص احل����االت عودة 

ال�شرطان ثانية.
وبح�شب اخلرباء، فاإن هذا االختبار يعترب هاماً، الأن �شرطان الثدي 
اآخر من اجل�شم  اأن يعود يف جزء  الذي يكون كامناً يف اجل�شم ميكن 

مثل الدماغ اأو الكبد اأو الرئتني وي�شبح غري قابل لل�شفاء.
ومن املقرر جتربة االختبار على اأكرث من 1000 �شخ�ص م�شابني 
تابعاً  مركزاً   20 يف  التجارب  و�شتجري  االإيجابي،  الثدي  ب�شرطان 

لهيئة ال�شحة الربيطانية على مدار �شتة اأ�شهر.
مادي�شن  روي���ال  موؤ�ش�شة  م��ن  ت��ورن��ر،  نيكوال�ص  الربوفي�شور  وق���ال 
االنتكا�ص  خطر  "ينت�شر  البحث:  يقود  وال���ذي  تر�شت،  فواندي�شن 
ملر�شى �شرطان الثدي االإيجابي على مدى �شنوات عديدة بعد العالج 
يف  اخت�شا�شي  اأي�����ش��اً  وه��و  ت��رين��ر،  الربوفي�شور  واأ���ش��اف  االأويل". 
االأورام اجلزيئية يف معهد اأبحاث ال�شرطان يف لندن "ميكن اأن ت�شبح 
اختبارات الدم الطريقة القيا�شية ملتابعة هذه املجموعة من املر�شى، 
دث ثورة يف كيفية  اأ�شفرت التجربة عن نتائج م�شجعة، فقد تحُ واإذا 

عالج مر�شى �شرطان الثدي االإيجابي".

حيل ب�سيطة لإطالة ال�سيقان يف ال�ستاء
اإطالة  ل��ل��م��راأة  مي��ك��ن  اأن���ه  ال��ن��م�����ش��اوي��ة   Woman جم��ل��ة  اأوردت 
ال�شروال  األ��وان  اأن  املجلة  واأ�شافت  ب�شيطة.  بحيل  ب�شرياً  �شيقانها 
االأل����وان  ت����وؤدي  بينما  ب�����ش��ري��اً،  ال�شيقان  تطيل  املتناغمة  واحل����ذاء 
املتباينة، �شروال غامق وحذاء فاحت اأو العك�ص، اإىل انقطاع ب�شري بني 

ال�شيقان والقدم.
�شروال  م��ع  "بلوفر"  ق�شرية  فوقية  بقطعة  اإطالتها  اأي�شا  وميكن 

بو�شط عال، ومن االأف�شل اأي�شاً اإدخال البلوفر يف ال�شروال.
وعلى العك�ص ي�شلط البلوفر، الذي يغطي اخل�شر، ال�شوء على اجلزء 
العلوي من اجل�شم، ولكنه يجعل ال�شيقان اأق�شر ب�شريا. ما يفر�ص 

تناغم االألوان بني ال�شروال واحلذاء لتعوي�ص  الِق�شر.
وعند ارتداء تنورة ق�شرية، يجب الق�شرية ال�شوداء مع جورب طويل 

اأ�شود، وحذاء اأ�شود اأي�شاً.
وعند ارتداء معطف متو�شط الطول، يجب تركه مفتوحاً، الأن غلق 

االأزرار يجعل ال�شيقان اأق�شر ب�شريا.

لو�سن اجل�سم... العالمات الفاخرة لي�ست الأف�سل دائمًا
عطر  اأف�شل  يعترب  اجل�شم  لو�شن  اأن  ت�شت"  "اأوكو  جملة  اأو�شحت 
للج�شم، لكنها ن�شحت بتجنب االعتماد على امل�شتح�شرات الفاخرة، 
الأنها ال توفر عناية جيدة بالب�شرة وفق اختبار 35 نوعاً منها، بينها 

ثالث منتجات معطرة ملاركات فاخرة.
يف  مقنعة  تكن  مل  الثالثة  امل�شتح�شرات  اأن  املجلة  خ��رباء  واأو���ش��ح 
�شناعية  وده���ون  ال�شيليكون  زي��ت  على  وت��ت��وي  بالب�شرة،  العناية 
خا�شًة البارافني ال�شائل، ورغم اأن هذه الدهون جتعل ملم�ص الب�شرة 
من  العك�ص  على  ترطيب  اأي  توفر  ال  اأن��ه��ا  اإال  ال�شطح،  م��ن  مريحاً 

الزيوت الطبيعية.
ال��ف��اخ��رة من  االأ���ش��ن��اف  العطور يف  اأي�شا  االأمل��ان��ي��ة  املجلة  وان��ت��ق��دت 
، مثل غاالكوليد وك�شمريان، ترتاكم  امل��واد  لو�شن اجل�شم، الأن هذه 
تاأثري  يف  اال�شتباه  اإىل  باالإ�شافة  اجل�شم،  يف  الدهنية  االأن�شجة  يف 

غاالكوليد على الهرمونات.
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كيف تفتح اآيفون 
ب�سوتك فقط ؟

تتيح �شركة اأبل، اإمكانية فتح قفل جهاز االآيفون با�شتخدام �شوتك فقط، 
وذلك يف iOS 14.6 واالإ�شدارات االأحدث.

املحمولة  لالأجهزة   iOS ت�شغيل  نظام  ت�شمن  االآن،  حتى  �شنوات  ولعدة 
التحكم يف  امل�شتخدمني من  التي متكن  ال�شوتي،  التحكم  اأب��ل، ميزة  من 

جمموعة متنوعة من وظائف النظام، با�شتخدام �شوتهم فقط.
اإذا  اأن��ه لن يعمل  ال�شوتي هو  التحكم  اأح��د قيود  ك��ان  وحتى وق��ت قريب، 
iOS 14.6 واالإ�شدارات  ذل��ك، يف  ب��ك. وم��ع  االآي��ف��ون اخلا�ص  مت قفل 
االأحدث، اأ�شبح من املمكن ا�شتخدام �شوتك الإدخال رمز املرور واإلغاء قفل 

الهاتف.
كيفية فتح جهاز اآيفون با�شتخدام التحكم ال�شوتي؟

توجه اإىل االإعدادات "Settings" يف الهاتف.
.)Accessibility( "اخرت "اإمكانية الو�شول

ال�شوتي"  "التحكم  وفّعل   ،"Physical and Motor" على  انقر 
.)Voice Control(

االآن قم بقفل بجهاز االآيفون با�شتخدام الزر اجلانبي.
وانقر على �شا�شة الهاتف لتعيد ت�شغيله، ثم قل "Go Home" الإلغاء 
قفل اآيفون با�شتخدام وجهك "Face ID" اأو با�شتخدام �شوتك، بالقول 
الرقم،  على  اأوتوماتيكيا  ال�شغط  ليتم  املثال،  �شبيل  على   ،"1 "ا�شغط 

الإدخال الرمز وفتح الهاتف.

اليابان.. ورق املراحي�ض ملكافحة النتحار
يامانا�شي  م��ق��اط��ع��ة  ج���ام���ع���ات  ت��ب��ّن��ت 
اأخ��ريا مبادرة  اليابانية يف غرب طوكيو 
الطبع  يف  ت��ت��م��ث��ل  االن���ت���ح���ار،  مل��ك��اف��ح��ة 
يف  ت�شاهم  ر�شائل  املراحي�ص  ورق  على 
اإب��ع��اد ه���ذه ال��ف��ك��رة ع��ن روؤو�����ص �شحايا 

حمتملني.
وميكن القراءة باأحرف زرقاء على هذه 
الذي  اأن���ت  "عزيزي،  البي�شاء  االأوراق 
اأياما �شعبة يف التظاهر باأن كل  مت�شي 
�شيء على ما يرام... لي�ص عليك اإخبارنا 
ت��خ��ربن��ا بالقليل  ل��ك��ن مل ال  ���ش��يء  ب��ك��ل 

فقط؟".
التي  ال��ر���ش��ائ��ل  ه����ذه  اإىل  وب���االإ����ش���اف���ة 
العقلية  ال�����ش��ح��ة  يف  متخ�ش�ص  كتبها 
وامل��رف��ق��ة ب���اأرق���ام ه��وات��ف ل��ل��وق��اي��ة من 
االنتحار، هناك اأي�شا �شور مهدئة على 
املراحي�ص، مثل قطة متكّورة على  ورق 

نف�شها.
وقد وّزعت �شلطات يامانا�شي �شتة اآالف 
من هذه االأوراق على 12 جامعة حملية 

ال�شهر املا�شي.
كيني�شي  املقاطعة  يف  امل�����ش��وؤول  واأو���ش��ح 
م��ي��ازاوا ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص ب��ر���ص االثنني 
ونحن  احل���م���ام...  يف  مب��ف��ردك  "تكون 
ن�شعر باأنه يف مثل هذه االأوقات ميكن اأن 

تخطر يف بالك االأفكار ال�شيئة".

ما اخل�سراوات املفيدة 
ملر�سى ال�سكري؟ �ص 23

جامعة  طب  كلية  عن  ���ش��ادرة  دوري��ة  ن�شرته  لتقرير،  وفًقا 
%5 من كتلة  %3 اإىل  اأن يفقد املرء من  هارفارد، ميكن 
واإذا مل يقم  الثالثني.  ع�شالته كل عقد بعد عيد ميالده 
املرء باأي ن�شاط لغر�ص بناء واحلفاظ على كتلة الع�شالت 
مبر�ص  لالإ�شابة  عر�شة  يكون  فاإنه  الدهون،  من  اخلالية 
مما  بال�شعف،  ال�شخ�ص  ي�شعر  اأن  ومي��ك��ن  �شاركوبينيا. 
االإ�شابات  اأو  الك�شور  اأو  لل�شقوط  التعر�ص  يزيد من خطر 
االأخرى. وغني عن القول، ال يوجد وقت اأف�شل من الوقت 
ل�شمان  يومي  روت��ني  واإت��ب��اع  االإج����راءات  احلا�شر الت��خ��اذ 

الرفاهية اجل�شدية واملعنوية.
تقدم ماغي بريوري، خبرية اللياقة البدنية فيما يلي ن�شائح 
حول اأف�شل العادات اليومية التي ت�شاعد على ا�شتعادة كتلة 

الع�شالت بعد �شن 60 عاًما:

القوة مترينات   .1
االأمر  يتعلق  عندما  بخا�شة  االأه��م  هي  القوة  مترينات  اإن 
بريوري  وت�شفها  عليها.  واحل��ف��اظ  الع�شالت  كتلة  ببناء 
الع�شالت يف  كتلة  لزيادة  "اأهم عادة ميكن تطويرها  باأنها 
اأي مرحلة عمرية." ي�شاعد اأداء التمارين، التي تتوي على 
احلركة  �شدة  زيادة  يعني  مما  التدريجي"،  الزائد  "احلمل 
االأوزان  اأو  تكرارها  م��رات  ع��دد  اأو  الوقت  زي��ادة  عن طريق 
لربيوري،  وف��ًق��ا  ال��ظ��ه��ر.  ع�شالت  كتلة  ب��ن��اء  على  ب��ب��طء، 
الطاقة  من  املزيد  على  احل�شول  االأخرى  الفوائد  "ت�شمل 
املفا�شل  التهاب  من  االإ�شافية  والوقاية  اليوم  م��دار  على 

)واالأمرا�ص االأخرى التي نتعر�ص لها اأكرث عندما نتقدم يف 
ال�شن( وت�شني الو�شع واملرونة االأف�شل." اإذا كان ال�شخ�ص 
مبتدًئا يف ممار�شة تدريبات القوة، ينبغي عليه اتباع روتني 
اللياقة البدنية مرتني اإىل ثالث مرات يف االأ�شبوع ملدة 30 

اإىل 45 دقيقة.

االأهداف تديد   .2
بح�شب ما ذكرته بريوري، اإن "تديد هدف كبري للغاية اأو 
فقط  اأ�شبوعني  بعد  �شخمة  ع�شلية  مكا�شب  تقيق  توقع 
ميكن اأن يوؤدي اإىل االإحباط. ي�شتغرق االأمر وقًتا ال�شتعادة 
التي يرغب  االأه��داف  كتابة  فاإنها تقرتح  الع�شالت." لذا، 
و�شتة  اأ�شهر  وث��الث��ة  واح��د  �شهر  يف  تقيقها  يف  ال�شخ�ص 
انتهاء كل فرتة، يتم تقييم ما تقيقه من  اأ�شهر. مبجرد 
جناح وما ميكن اأن يتم اإجنازه يف املراحل التالية، مع مراعاة 
تعديل االأهداف على النحو الذي يكون منا�شًبا لكل �شخ�ص 

على حدة.

االإطالة متارين   .3
الع�شالت  اآالم  جت��ن��ب  ع��ل��ى  االإط����ال����ة  مت���اري���ن  ت�����ش��اع��د 
روتني  الأداء   - رفاهية  ولي�شت   - �شرورة  اإنها  واالإ���ش��اب��ات. 
اإح���م���اء وت��ه��دئ��ة ق���وي ل��ك��ل مت��ري��ن ي��ت��م ال��ق��ي��ام ب���ه. ت�شرح 
بريوري قائلة اإنه ميكن ممار�شة "متارين االإطالة، يف االأيام 
التي ال تكون فيها ح�ش�ص تدريب القوة، �شي�شاعد يف ت�شني 

الو�شع والق�شاء على اآالم الظهر وت�شني املرونة."

الكارديو مترينات   .4
اإن ممار�شة متارين الكارديو ذات التاأثري املنخف�ص، مثل 
مفيدة  �شتكون  ال�شباحة،  اأو  الدراجة  ا�شتخدام  اأو  امل�شي 
ب�شكل ال ي�شدق. تقول بريوري اإن متارين الكارديو ميكن 
ب�شكل  اجل�شم  وتن�شيط  ال��ده��ون  اإن��ق��ا���ص  يف  ي�شاعد  اأن 

عام.

الربوتني تناول   .5
ا�شتهالكها مع عدد  تاأتي زيادة كمية الربوتني التي يتم 
زي��ادة ح�ش�ص  اأن  بريوري  تو�شح  ال�شحية.  الفوائد  من 
الربوتني �شت�شاعد على "ا�شتعادة كتلة الع�شالت وتعزيز 
فقدان الوزن"، م�شرية اإىل اأنه يجب اأن يح�شل ال�شخ�ص 
 0.8 اإىل   0.5 على  الع�شالت  كتلة  زي��ادة  يحاول  ال��ذي 

غرام من الربوتني يومًيا لكل رطل من وزن اجل�شم."

ق�شوى اأولوية   .6
يعترب احل�شول على ق�شط كاٍف من النوم اجليد بنف�ص 
اأهمية البقاء على امل�شار ال�شحيح مع اتباع نظام غذائي 
�شحي وروتني تدريبي منا�شب. ت�شرح بريوري اأنه "يجب 
كل  االأق��ل  على  �شاعات  �شبع  الن�شطون  البالغون  ينام  اأن 
الع�شالت  مينح  لياًل  اجليد  "النوم  اأن  م�شيًفة  ليلة"، 
عندما  االأخ��رى.  واالأن�شطة  التدريبات  من  للتعايف  وقًتا 
ينام ال�شخ�ص ميكنه اإعادة بناء ع�شالته و�شيح�شل على 

طاقة اأف�شل للتمرين التايل ".

كيف تعرث على 
هاتفك يف حال 

فقدانه؟
الذكي  الهاتف  اأن فقدان  ال �شك 
ي�����ش��ك��ل ك���اب���و����ش���اً ح��ق��ي��ق��ي��اً الأي 
م�شتخدم، فباالإ�شافة اإىل القيمة 
املادية للهاتف، يوؤدي فقدانه اإىل 
���ش��ي��اع م��ع��ل��وم��ات وب��ي��ان��ات هامة 
للم�شتخدم، وميكن اأن تقع يف يد 
ا�شتخدامها.  ي�شيوؤون  اأ�شخا�ص 
ف����م����اذا ت���ف���ع���ل يف ح������ال ف���ق���دان 

هاتفك؟
كيفية العثور على هاتف اأندرويد 

مفقود
اأ���ش��ه��ل ط��ري��ق��ة ل��ت��ح��دي��د موقع 
ج����ه����از اأن�������دروي�������د امل����ف����ق����ود هي 
 Find My م��ي��زة  ا���ش��ت��خ��دام 
هاتف  يف  امل�شمنة   ،Device
من  بك  اخلا�ص  الذكي  اأندرويد 
خ�����الل خ����دم����ات غ���وغ���ل ب����الي، 
ومي���ك���ن اأي�������ش���اً ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 
متجر  م��ن  تنزيلها  اأو  مت�شفح 
ملعظم  ومي����ك����ن  ب�������الي.  غ����وغ����ل 
بنظام  ت���ع���م���ل  ال����ت����ي  االأج������ه������زة 
اإ�شدار  اأو   Android 2.3

اأحدث ا�شتخدام هذه امليزة.
 Find My بتمكني  دائ��م��اً  قم 
اأندرويد  هاتف  على   Device
الذكي اخلا�ص بك. يعد ا�شتخدام 
امليزة �شهاًل مثل البحث عن "اأين 

هاتفي؟" يف غوغل.
اإىل  اذه��������������ب   :1 اخل���������ط���������وة 
من  ب���داًل  االأم�����ان.  االإعدادات< 
اإىل  االنتقال  اأي�شاً  ذلك، ميكنك 
غوغل. �شتاأخذك كلتا الطريقتني 

اإىل اخلطوة التالية.
العثور  على  ا�شغط   :2 اخلطوة 
اأي�شاً  ميكنك  اأو  ج���ه���ازي.  ع��ل��ى 
"العثور  وكتابة  االإع�����دادات  فتح 
البحث.  مربع  يف  جهازي"  على 
ا�شغط  االإع������داد،  يظهر  ع��ن��دم��ا 

عليه.
اخل��ط��وة 3: ق��م ب��ال��ت��ب��دي��ل بني 
جهازي".  ع��ل��ى  "العثور  اإع�����داد 
و�شع  يف  دائ���م���اً  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
الت�شغيل. بعد ذلك، انقر لفتح اإما 
الهاتف  اأو تطبيق  الويب  تطبيق 
�شتو�شح  ال���ل���وح���ي.  اجل���ه���از  اأو 
مكان  امل�شاعدة  االأدوات  هذه  لك 

هاتفك على اخلريطة.
اخلطوة 4: �شاهد موقع جهازك 

حمدداً على اخلريطة.

كتلة  ل�ستعادة  يومية  عادات   6
الع�سالت بعد �سن 60

جمرد  على  ال�سن  يف  التقدم  عالمات  تقت�سر  ال 
والرقبة.  الوجه  على  والتجاعيد  ال�سعر  �سيب 

اإن هناك الكثري من التغيريات التي مير بها اجل�سم 
حتت ال�سطح، اأحدها فقدان كتلة الع�سالت الهزيلة، 

ا با�سم �ساركوبينيا. واملعروف اأي�سً
ين�سح خرباء اللياقة البدنية بخطوات 

اأو  الع�سالت  كتلة  على  للحفاظ  مهمة 
مبا  العمر،  يف  التقدم  م��ع  ا�ستعادتها 

ي�سمن ا�ستمرار اال�ستقاللية والرفاهية 
ال�سحية ب�سكل عام، بح�سب ما ن�سره موقع 

."Eat This Not That"

حذرت اللجنة الدائمة للتح�شني من االإ�شابة بال�شعال 
اأث��ن��اء احل��م��ل، ب�شبب خطر ال����والدة امل��ب��ك��رة اأو  ال��دي��ك��ي 

االإجها�ص.
واأثناء  وال��ع��ط�����ص  ال�����ش��ع��ال  ع��رب  ينتقل  اأن����ه  واأو���ش��ح��ت 
ال�شعال  نوبات  جانب  اإىل  ت�شببه  من  حم��ذرة  التحدث، 
ال�����ش��دي��دة وال��ت�����ش��ن��ج��ات، يف االإ���ش��اب��ة ب��ارت��ف��اع ال�شغط 

الرئوي، اأو االلتهاب الرئوي، اأو توقف النف�ص.
ولتجنب هذه املخاطر على احلامل تلقي التطعيم �شده 

حلماية نف�شها، واجلنني اأي�شاً.
يف  اأ�شابيع،  باأربعة  ال��والدة  قبل  التطعيم  االأف�شل  وم��ن 
اأن الر�شيع ميكن  بداية الثلث الثالث من احلمل، علماً 

تطعيمه بعد اإمتام ال�شهر الثاين.

خطورة ال�سعال 
الديكي اأثناء احلمل
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�ش�ؤون حملية

برعاية عبد اهلل الثاين وبدعم من من�سور بن زايد 

افتتاح املهرجان الدويل الرابع للتمور الأردنية بعّمان 2022 بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية

لتوفري ت�سل�سل اجلينوم الكامل وال�سريع لالأطفال حديثي الوالدة 

م�ست�سفى اجلليلة التخ�س�سي لالأطفال يتعاون مع اإلومينا لإجراء اأول درا�سة يف دولة الإمارات واملنطقة 

•• عّمان: الفجر

برعاية �شاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني “حفظه 
اهلل” ملك اململكة االأردنية الها�شمية �شهد معايل املهند�ص خالد احلنيفات 
مندوب راعي املهرجان، وزير الزراعة االأردين، وبح�شور معايل الوزير اللواء 
النعيمي  خالد  اال�شتاذ  و�شعادة  اأ�شوان،  حمافظ  عطية  ا�شرف  حرب  ارك��ان 
القائم باأعمال �شفارة دولة االإمارات العربية املتحدة بعّمان، و�شعادة الدكتور 
واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  عام جائزة خليفة  اأمني  زايد  الوهاب  عبد 
الزراعي، افتتاح املهرجان الدويل الرابع للتمور االأردنية الذي تنظمه جائزة 
االأردنية  ال��زراع��ة  ووزارة  ال��زراع��ي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
ال�شلك  اأع�شاء  االفتتاح عدد من  �شهد حفل  كما  االأردنية،  التمور  وجمعية 
املزارع  واأ�شحاب  الباحثني  من  كبري  وح�شد  االأردن  يف  املقيم  الدبلوما�شي 

ومنتجي التمور وال�شركات يف اململكة االأردنية الها�شمية.
حيث قال معايل الوزير يف كلمته خالل حفل االفتتاح ي�شرفني اأن اأتدث 
اليكم اليوم مندوباً عن �شاحب اجلاللة راعي املهرجان، جاللة امللك عبد 
للتمور  ال���دويل  املهرجان  وق��د حظي  اهلل.  ب��ن احل�شني حفظه  ال��ث��اين  اهلل 
االأردنية برعاية ملكية منذ انطالقته، وما هي الرعاية يف ن�شختها الرابعة 

اإال دليل جلّي على جناح املهرجان امل�شتمر عاماً بعد عام.
اإال  تذليلها  ي�شتطيع  ال  ال��ت��ي  بالتحديات  زاخ���ر  تعلمون  كما  ال��واق��ع  واإن 
التعاون واالإبداع، فمنذ ب�شعة اأعوام كان التغري املناخي يت�شدر امل�شهد وكاأنه 
امل�شكلة االأكرب التي تواجه العامل واملنطقة على وجه اخل�شو�ص، ثم جاءت 
االأوبئة التي غريت وجه التجارة واأعادت احل�شابات لتعزيز االإنتاج املحلي، 
ال�شرق.  ت��دور يف  ثم قفز االأم��ن الغذائي ف��وق كل اعتبار بعد احل��رب التي 
فجاءت النخلة لتذكرنا باأنها االأم التي تعرف املكان واأبناءه، وهي قوت العرب 
اأن تكرم ويثنى عليها يف كل مقام. وما  ال��الئ��ذات، فلها احلق  ومالذهم يف 

مهرجان التمور االأردنية اإال تعبري واجب عن هذا االمتنان.
على  م�شتمراً  باهراً  ناجحاً   2018 العام  املهرجان منذ  �شكل  لقد  واأ�شاف 
ثالثة م�شتويات على االأقل، اأ�شماها جناح بنيناه مع ال�شقيقة دولة االإمارات 
املهرجان  اأك�شبت  بعون وحمبة  عام  كل  يدها  فتاأت متد  ما  والتي  العربية، 
األقاً بنكهة التمر وقيمته يف تراثنا االجتماعي والديني وبعده االقت�شادي، 
كل  تقام  التي  املهرجانات  لي�شارك جناحه مع  املهرجان فر�شة  كما منحت 
البارز  ال��دور  املهرجان  وال�شودان وموريتانيا. وقد كان لهذا  عام فى م�شر 
التجارب  واأت��اح م�شاركة  العربية والدولية  تبادل اخل��ربات  يف رفع م�شتوى 
بني املنتجني، كما منحهم احلافز لالإبداع واالبتكار، وظل اأداة فاعلة مكنت 

املنتجات من الو�شول اإىل ا�شواق مل تكن تعرف نخلة التمر من قبل.
كما اأ�شار معايل الوزير باأن املهرجان مّثل اأمنوذجاً يف ال�شراكة بني القطاعني 
التمور  وجمعية  ال��زراع��ة  وزارة  بني  ال�شراكة  تقت�شر  ومل  واخل��ا���ص،  العام 

االقت�شادية  القطاعات  م�شتوى  على  نظري  ل��ه  ق��ّل  ب��اح��رتاف   - االأردن��ي��ة 
وروح  بان�شجام  االأوىل  ن�شخته  منذ  املهرجان  تنظيم  اأج��ل  من   - الوطنية 
قطاعية  ا�شرتاتيجية  اإط��الق  يف  ال�شراكة  ثمار  وام��ت��دت  ال��واح��د.  الفريق 
حر�شت  وقد  للقطاع،  امل��دى  بعيدة  �شورة  لرت�شم  نوعها  من  االأوىل  كانت 
الوزارة على ت�شمني ما ورد فيها �شمن خطتها امل�شتقبلية لالأعوام القادمة، 
بدعم  حظيت  م�شتدامة  �شاملة  وؤي��ة  وف��ق  وم�شاريع  برامج  لذلك  وو�شعت 

ملكي كبري. 
وم�شوقيه  التمور  منتجي  جمع  يف  فاعاًل  ك��ان  فاملهرجان  اأخ��رى  جهة  من 
�شراكة  وفق  �شاملة  مظلة  تت  واللوج�شتية  الزراعية  اخلدمات  ومقدمي 
وال�شاملة  اخلا�شة  امل�شالح  وتقيق  االأعمال  بيئة  تطوير  يف  ت�شهم  فاعلة 
اجلميع  ليطلع  وجديد  وابتكار  اب��داع  لكل  اأب��واب��ه  املهرجان  وفتح  للقطاع، 
اأف�شل التقنيات احلديثة واأف�شل احللول لتحديات االإنتاج والتخزين  على 
والتعبئة والت�شويق، فتمكن امل�شاركون من تقيق الكثري من ق�ش�ص النجاح 
التي و�شعت االأردن على خارطة انتاج وت�شدير متور املجهول ل�شتى البقاع.

ع��ام جائزة خليفة  اأم��ني  زاي��د  ال��وه��اب  الدكتور عبد  �شعادة  اأك��د  من جهته 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي يف الكلمة االفتتاحية باأن املهرجان 
ْعَترَبْ اأحد ِق�َش�ِص النجاح للتعاون القائم بني  الدويل الرابع للتمور االأردنية يحُ
البلدين ال�شقيقني، كما جاء ليوؤكد على عمق العالقات الثنائية التاريخية 
بني البلدين، بقيادة ر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
رئي�ص دولة االإمارات العربية املتحدة، و�شقيقه جاللة امللك عبد اهلل الثاين، 

عاهل اململكة االأردنية الها�شمية، حفظهما اهلل.
اأمني عام اجلائزة لقد بات وا�شحاً ما متثله التمور �شمن �شل�شلة  واأ�شاف 
التوريد لتعزيز االأمن الغذائي على م�شتوى العامل خ�شو�شاً عقب التحديات 
التي رافقت تداعيات كورونا على العامل وتركت اأثرها على جميع الدول، ما 
يوؤكد االأهمية االقت�شادية التي ميكن اأن نحُعول عليها يف تنمية وتطوير قطاع 

زراعة النخيل واإنتاج التمور خ�شو�شاً يف املنطقة العربية.
املكانة  باأن هذا املهرجان جاء ليوؤكد على  واأ�شار الدكتور عبد الوهاب زايد 
واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  بها  حظيت  التي  الدولية 
الزراعي ودورها الَبَنّاْء يف تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور 
اجلائزة جناحاً  اأن حققت  بعد  وال��دويل،  واالإقليمي  الوطني  امل�شتوى  على 
دولة  من  كل  يف  التمور  مهرجانات  من  �شل�شلة  تنظيم  خ��الل  من  ملمو�شاً 
ال�شودان،  جمهورية  العربية،  م�شر  جمهورية  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
اململكة  امل��وري��ت��ان��ي��ة،  االإ���ش��الم��ي��ة  اجلمهورية  الها�شمية،  االأردن��ي��ة  اململكة 
املغربية، والواليات املتحدة املك�شيكية. وذلك بف�شل ما تظى به من رعاية 

ودعم القيادة الر�شيدة بدولة االإمارات العربية املتحدة. 
كما يوؤكد هذا املهرجان على املكانة املرموقة جلائزة خليفة الدولية لنخيل 
البناء يف تطوير منتجات و�شناعة نخيل  الزراعي ودوره��ا  واالبتكار  التمر 

التمر و�شرورة االرتقاء بها على امل�شتوى العربي والدويل، وذلك بف�شل ما 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اجلائزة  راع��ي  قبل  من  كبرية  رعاية  من  به  تظى 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل، ودعم �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير ديوان الرئا�شة ومتابعة 
معايل ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�ص رئي�ص جمل�ص 
اأمناء اجلائزة. بعد اأن حققت اجلائزة جناحاً ملمو�شاً يف تنظيم مهرجانات 
ال�شوان،  وجمهورية  العربية  م�شر  جمهورية  م��ن  ك��ل  يف  العربية  التمور 

واململكة االأردنية الها�شمية، واجلمهورية االإ�شالمية املوريتانية.
كما اأ�شار املهند�ص اأنور حداد رئي�ص جمعية التمور االأردنية يف كلمته خالل 
حفل االفتتاح اإىل النجاح الذي حققه املهرجان خالل ثالث دورات ما�شية 
فقد �شجلت التمور االأردنية زيادة الطلب عليها يف اال�شواق الدولية و�شل 
اإىل %150 عن االأعوام ال�شابقة، كما �شجل هذا القطاع تو�شعاً م�شطرداً 
يف امل�شاحات من 38 األف دومن اىل 44 األف دومن، كما �شجل االإنتاج زيادة 
وقدرها من 26 األف طن اىل 30 األف طن بال�شنة. حيث احتل االأردن املرتبة 
11 من حيث كمية ال�شادرات واملرتبة 9 من حيث قيمة هذه ال�شادرات، كما 
زادت الطاقة االإنتاجية مل�شاغل فرز وتعبئة وتغليف التمور االآلية اىل حوايل 
10 اآالف طن نتيجة الإدخال امليكنة اىل عمليات ما قبل وما بعد احل�شاد، 
ال��دويل نتيجة  اأي حاالت رف�ص ل�شادرات التمور يف ال�شوق  كما مل ت�شجل 

عدم مطابقة املعايري الدولية.

اإجنازات اجلائزة خالل خم�سة ع�سر عامًا
جرى عر�ص فيلم وثائقي حول اإجن��ازات اجلائزة خالل خم�شة ع�شر عاماً 
امل�شتدامة  التنمية  باأهداف  اأهداف اجلائزة  – 2022" وعالقة   2007"
لالأمم املتحدة، وكيف �شاهمت اجلائزة يف دعم هذه االهداف لتعزيز االمن 
واالإقليمي  الوطني  امل�شتوى  على  امل�شتدامة،  التنمية  وتقيق  ال��غ��ذائ��ي 

والدويل. 

مغناة هنا االأردن
مغناة هنا االردن عمل فني وطني مت عر�شه يف حفل افتتاح املهرجان، من 
واأحل��ان دكتور حممد وا�شف، وغناء  ال�شاعر االردين فهد رم�شان،  كلمات 
كل من )غادة عبا�شي، حممد رم�شان، نتايل �شمعان، يزن ال�شباغ( مبنا�شبة 
فيلمية  م��ادة  املغناة  يرافق  االأردن��ي��ة،  الدولة  تاأ�شي�ص  على  ع��ام  مائة  م��رور 

تكي حكاية بع�ص االماكن التاريخية يف االأردن.

تكرمي الفائزين مب�سابقة التمور االأردنية بدورتها الرابعة:
جاللة  املهرجان  راع��ي  مندوب  احلنيفات  خالد  املهند�ص  معايل  �شهد  كما 
امللك عبد اهلل الثاين "حفظه اهلل" وزير الزراعة، و�شعادة خالد علي النعيمي 

والدكتور  بعّمان،  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  ب�شفارة  باالأعمال  القائم 
ا لتمر واالبتكار  اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل  عبد الوهاب زايد 
االأردنية، خالل حفل  التمور  رئي�ص جمعية  اأنور حداد  واملهند�ص  الزراعي، 
افتتاح املهرجان الدويل الرابع للتمور االأردنية 21 ت�شرين الثاين /نوفمرب 
التمور  مب�شابقة  الفائزين  تكرمي  عمان،  انرتكونتيننتال  بفندق   2022
التايل: فئة  النحو  النتائج على  2022 وكانت  الرابعة  االأردنية يف دورتها 
اأف�شل بحث علمي تطبيقي ل�شنفي املجهول والربحي فاز بها الدكتور نهاد 

غ�شان عي�شى ال�شمريات، اأ�شتاذ يف كلية الزراعة باجلامعة االردنية
االأردن  �شفاف  موؤ�ش�شة  بها  ف��ازت  االأردن  يف  املجهول  ل�شنف  اإن��ت��اج  اأف�شل 
ل�شنف  اإنتاج  اأف�شل  فئة  الفالحات  ال��وايل  عبد  املهند�ص  ل�شاحبها  للتمور 

الربحي )البلح( االأردين فازت بها موؤ�ش�شة ن�شال ال�شليبي للتمور
املتكاملة  ال�شركة  بها  ف���ازت  االأردن���ي���ة  للتمور  وتغليف  تعبئة  اأف�����ش��ل  فئة 

للم�شاريع الزراعية، املدير العام ال�شيد عماد داود املنا�شرة
نَتج غذائي من التمور االأردنية فازت بها ال�شيدة روىل ا�شحق  فئة اأف�شل محُ
�شركة  بها  ف��ازت  ب��االأردن  التمر  لنخيل  متميزة  مزرعة  اأف�شل  فئة  العي�شة 

تبارك للتمور ل�شاحبها ال�شيد عبد الغني املنا�شري

تكرمي ال�سخ�سيات املوؤثرة
ال�شخ�شيات  الزراعة، بتكرمي  كما قام معايل مندوب راعي املهرجان، وزير 
تكرمي  الها�شمية، حيث مت  االأردن��ي��ة  باململكة  التمر  نخيل  املوؤثرة يف قطاع 
كل من املزارع حمدي �شارة واملزارع طارق اجلنيدي واملركز الوطني للبحوث 
دورتها  يف  االأردن��ي��ة  التمور  م�شابقة  يف  امل�شاركني  ع��دد  ب��اأن  يذكر  الزراعية 
التمر باالأردن،  31 م�شارك من خمتلف م��زارع نخيل  2022 بلغ  الرابعة 
كما ات�شمت امل�شابقة مب�شاركة اأ�شناف التمور االأردنية الفاخرة مع الرتكيز 
على �شنف املجهول واأف�شل منتج غذائي باالإ�شافة على الرتكيز يف البحوث 
املقدمة ا�شبحت اأكرث اخت�شا�ص باملجهول، امل�شابقة ب�شكل عام مهمة وخلقت 

�شمعة طيبة للمهرجان.

مذكرات تفاهم
يف ختام حفل افتتاح املهرجان الدويل الرابع للتمور االأردنية، وقعت االأمانة 
وميثلها  ال��زراع��ي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة 
�شعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة مذكرة تفاهم مع جمعية 
التمور االأردنية وميثلها �شعادة املهند�ص اأنور حداد رئي�ص اجلمعية، ومركز 
التمور  كما وقعت جمعية  النامية يف هولندا،  البلدان  ال��واردات من  تعزيز 
االأردنية مذكرتي تفاهم مع كل من ال�شركة االأردنية الفل�شطينية لت�شويق 
ال�شيد عالء خري، واملوؤ�ش�شة  ال�شركة  الزراعية وميثلها مدير عام  املنتجات 
االأردنية لتطوير امل�شاريع، وميثلها املدير العام املهند�ص عبد الفتاح الكايد.

 •• دبي- الفجر

اأعلن م�شت�شفى اجلليلة التخ�ش�شي لالأطفال، امل�شت�شفى االأول والوحيد 
وال��ي��اف��ع��ني، عن  االأط���ف���ال  ك��ل��ي��اً يف ط��ب  املتخ�ش�ص  االإم������ارات  يف دول����ة 
الرائدة عاملياً يف جمال علم ت�شل�شل  ال�شركة  اإلومينا،  اتفاقية مع  توقيع 
درا�شة يف  اأول  اإج��راء  اإىل  تهدف  للطفل  العاملي  اليوم  اجلينوم، مبنا�شبة 
االأطفال  ال�شريع على  الت�شخي�ص اجليني  تاأثري  االإم��ارات لتحديد  دولة 
امل�شابني باأمرا�ص خطرية يف املنطقة، والتي قد يتم ت�شخي�شها على اأنها 

ا�شطرابات وراثية.
وتتمحور ال�شراكة حول الدرا�شة التي يعتزم م�شت�شفى اجلليلة التخ�ش�شي 
لالأطفال اإجراءها على مدار عامني، بهدف تقدمي جمموعة من الروؤى 
واالأفكار الطبية يف جمال اال�شتخدام ال�شريري لت�شل�شل اجلينوم الكامل 
وال�شريع يف وحدات الرعاية اخلا�شة باالأطفال وحديثي الوالدة يف منطقة 
ال�شرق االأو�شط. كما تهدف ال�شراكة اإىل اعتماد الدرا�شة معياراً للرعاية 
واأداة متكاملة للت�شخي�ص ال�شامل االأطفال امل�شابني باأمرا�ص خطرية يف 

املنطقة.
اخلياط،  اإب��راه��ي��م  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  امل��و���ش��وع،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
"تحُعد ال�شراكة  املدير التنفيذي مل�شت�شفى اجلليلة التخ�ش�شي لالأطفال: 
اجلديدة خطوًة مهمًة ت�شهم يف اإحداث نقلة نوعية يف طرق عالج االأطفال 
على  ال�شوء  ت�شلط  كما  االأو���ش��ط.  ال�شرق  يف  خطرية  باأمرا�ص  امل�شابني 
اجلينوم  علم  ق��ط��اع  يف  اجل��ه��ات  اأف�شل  م��ع  للتعاون  امل�شتمرة  م�شاعينا 
تظى  ال  التي  الفئات  من  املر�شى،  مل�شاعدة  التقنيات  اأح��دث  وا�شتخدام 

بدرا�شات كافية حول جيناتها، وعائالتهم يف املنطقة".
وت�شارك اإلومينا، ال�شركة االأمريكية الرائدة عاملياً يف جمال التكنولوجيا 
1998 وتتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، يف  احليوية والتي تاأ�ش�شت عام 
الدرا�شة املقرر انطالقها قبل نهاية العام اجلاري ملدة 24 �شهراً، وت�شمل 
االإماراتيني، مبن  املواطنني  18 عاماً من  200 طفل مري�ص دون �شن 
توفر  حيث  الف�شل(،  لتحليل  يخ�شعون  )ال��ذي��ن  واالآب���اء  ع  الر�شّ فيهم 

ال�شركة م�شابر ت�شل�شلية واأدوات تليل خا�شة يف جميع مراحل ت�شل�شل 
اجلينوم ال�شريع.

امل�شرف  الرئي�شي  الباحث  طيون،  اأب��و  اأحمد  الدكتور  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
الدرا�شة  "تركز  لالأطفال:  التخ�ش�شي  اجلليلة  م�شت�شفى  دار���ش��ة  على 
ب�شكٍل رئي�شي على تديد تاأثري نتائج ت�شل�شل اجلينوم الكامل وال�شريع 
اإقامتهم  م��دة  فيها  مب��ا  للمر�شى،  ال�شريرية  واالإدارة  الت�شخي�ص  على 

االإ�شافية،  وال��ت��دخ��الت  ال��ع��الج،  اأو  االإدارة  على  ت��ط��راأ  ال��ت��ي  وال��ت��غ��ريات 
والتخل�ص من اأعباء عمليات الت�شخي�ص االإ�شافية. كما تهدف اإىل تقييم 
اجلوانب االإيجابية لت�شل�شل اجلينوم الكامل وال�شريع، مثل التحقق من 
اأعباء  امل�شت�شفى والتخل�ص من بع�ص  االإقامة يف  قدرته على تقليل مدة 

عمليات الت�شخي�ص اأو االإدارة". 
على  لالأطفال  التخ�ش�شي  اجلليلة  م�شت�شفى  يف  اجلينوم  مركز  وح��از 
اعتماد الكلية االأمريكية لعلم االأمرا�ص، الذي يوؤكد على توافق عمليات 
املركز مع اأعلى معايري اجلودة والدقة. ويقّدم املركز الرائد اإمكانية اإجراء 
الفحو�شات اجلينية وتقدمي اال�شت�شارات لالأطفال والكبار على حٍد �شواء، 
فريق  جانب  اإىل  بالكامل  جمهزة  وعيادة  الت�شخي�ص  خمترب  خالل  من 
العمل اخلبري من حملة �شهادات البورد يف االخت�شا�شات الطبية الدقيقة. 
كما يحر�ص املركز على تقدمي ا�شت�شارات جينية متخ�ش�شة لدعم املر�شى 

والعائالت واالأطباء االآخرين يف املنطقة.
اإلومينا:  يف  التجارية  ال�����ش��وؤون  رئي�شة  تو�شي،  ���ش��وزان  ق��ال��ت  وب��دوره��ا، 
لت�شليط  لالأطفال  التخ�ش�شي  اجلليلة  م�شت�شفى  مع  التعاون  "ي�شعدنا 
وقت  ت�شريع  يف  للجينوم  وال�شريع  الكامل  الت�شل�شل  اأهمية  على  ال�شوء 
امل�شتبه  اأو  خ��ط��رية  ب��اأم��را���ص  امل�شابني  ل��الأط��ف��ال  النهائي  الت�شخي�ص 
اإ�شابتهم باأمرا�ص وراثية وت�شني نتائج املر�شى عموماً. ونوؤكد التزامنا 
حيث  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  يف  اجلينية  الفحو�ص  اإمكانات  بتعزيز 
الت�شل�شل  تقنيات  اأح��دث  يقدم  الذي  للحلول  دبي  مركز  موؤخراً  افتتحنا 
اجليني لتقدمي املزيد من الدعم لعمالئنا يف املنطقة. مما �شي�شاعدهم 
على توفري خدمات الطب اجلينومي الدقيق لعدد متزايد من املر�شى".

حديقة احليوانات بالعني ت�سارك يف املوؤمتر 77 للرابطة 
WAZA العاملية حلدائق احليوان والأحوا�ض املائية

•• العني - الفجر 

تعزيزاً حل�شورها وع�شوياتها العاملية �شاركت حديقة احليوانات بالعني يف 
77  للرابطة العاملية حلدائق احليوان واالأحوا�ص املائية  املوؤمتر ال�شنوي 
اأعرق حدائق  قادة وممثلي  بح�شور  ا�شبانيا  ا�شت�شافته  الذي   WAZA

احليوان يف العامل.
املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  الهاجري  مبارك  غ��امن  �شعادة  من  كل  امل��وؤمت��ر  ح�شر 
عي�شى  اأحمد  واملهند�ص  بالعني،  املائية  واالأحياء  احليوان  حلديقة  العامة 
العتيبة  مانع  اآمنه  ،وال�شيدة  العمليات  لقطاع  التنفيذي  املدير  احلرا�شي 

مدير اإدارة علوم احلياة.
واأكد �شعادة الهاجري قائاًل " نحر�ص على ح�شورنا وتواجدنا الفعال مع 
موؤمتر   يف  وج��دن��اه  م��ا  وه��و  الطبيعة؛  �شون  جم��ال  يف  وداعمينا  �شركائنا 
WAZA الذي كان مبثابة نقطة التقاء ثرية جمعت 240 م�شارًكا من 
اطلعوا على  واملهتمني، ممن  اأ�شحاب االخت�شا�ص  دولة ومنطقة من   41

اخت�شا�ص  �شميم  يف  ت�شب  التي  والتجارب  واالأب��ح��اث  امل�شتجدات  اأح��دث 
ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات ب��ال��ع��ني وت�����ش��اه��م يف ا���ش��ت��م��راري��ة ج��ه��ودن��ا يف حماية 

احليوانات املهددة باالنقرا�ص حول العامل."
الفرتة  ب��ارك خ��الل  ل��ورو  اأقيم بحديقة حيوان  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  وا�شتعر�ص 
من 23 27- اأكتوبر موا�شيع واأبحاث وجهود اال�شتدامة ورعاية احليوان 
التي  امل�شتقبلية  واالب��ت��ك��ارات  اال�شرتاتيجي  والتخطيط  عليها  واحل��ف��اظ 
تدعم جهود االأع�شاء يف �شون الطبيعة وحماية احلياة الربية والفطرية، 
باالإ�شافة لدور املجتمع و�شلوك االأفراد يف دعم التوجه نحو حماية البيئة.

جدير بالذكر اأن حديقة احليوانات بالعني تعد ع�شواً مرموقاً يف الرابطة 
 2006 WAZA منذ عام  املائية  العاملية حلدائق احليوان واالأحوا�ص 
الأهميتها يف اأو�شاط حدائق احليوان العاملية، وا�شتحقت هذه الع�شوية نظراً 
ملعايريها رفيعة امل�شتوى التي تتخذها يف اإدارة ورعاية احليوانات وجهودها 
يف حماية االأنواع املهددة باالنقرا�ص اإىل جانب دورها التعليمي والتثقيفي 

يف ن�شر الوعي باأهمية �شون الطبيعة.
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ي�سري االأطباء اإىل اأهمية اتباع مر�سى ال�سكري من النوع االأول والثاين، نظاما غذائيا يوميا يحتوي على اخل�سار 
والفاكهة.

وي�سجع بع�ض االأخ�سائيني على التفكري يف نظام غذائي نباتي اإىل حد كبري يحتوي على اأنواع معينة من اخل�سار.
ويقول املدير الطبي يف Concepto Diagnostics الدكتور طارق حممود : "يف حني اأن بدء نظام غذائي 
نباتي لي�ض عالجا مبا�سرا ملر�ض ال�سكري، فاإن العديد من الفوائد ال�سحية ميكن اأن تكون مفيدة ملر�سى ال�سكر".

وي�سيف حممود:"يعد النظام الغذائي اأمر بالغ االأهمية يف اإدارة مر�ض ال�سكري الأن كمية الكربوهيدرات التي 
تتناولها توؤثر على م�ستويات ال�سكر يف الدم ب�سكل اأكرب، ال ميكن التقليل من اأهمية قيام �سخ�ض م�ساب بداء 

ال�سكري بتثقيف نف�سه ب�ساأن خماطر تناول اأطعمة معينة، ال �سيما تلك املليئة بال�سكر املجاين".

م���راج���ع���ة يف جملة  ووج������دت 
نظام  ات��ب��اع  اأن  ال��ت��غ��ذي��ة 
منخف�ص  غ�������ذائ�������ي 
ال������ك������رب������وه������ي������درات 
ي����دع����م  اأن  مي�����ك�����ن 
م���ر����ش���ى ال�������ش���ك���ري، 
نظام  ات���ب���اع  اأن  ح��ي��ث 
منخف�ص  غ�������ذائ�������ي 
يقلل  ال��ك��رب��وه��ي��درات 
ب�شكل موثوق من 

م�شتويات اجللوكوز يف الدم املرتفعة، وقد ثبت اأنه 
يقلل اأو يلغي احلاجة اإىل االأدوية من القواعد التي 
ي�شهل تذكرها اأن اخل�شروات التي تنمو فوق �شطح 
الكربوهيدرات ب�شكل عام، وتلك  االأر�ص منخف�شة 
التي تنمو تت االأر�ص تتوي على ن�شبة عالية من 
الكربوهيدرات، هناك بع�ص اال�شتثناءات، مثل قرع 
اجلوز، الذي ينمو فوق �شطح االأر�ص ولكنه يحتوي 
ال��ك��رب��وه��ي��درات، الكو�شة  ن�����ش��ب��ة ع��ال��ي��ة م���ن  ع��ل��ى 
ال�شيفية تتوي على ن�شبة اأقل من الكربوهيدرات 

وهي بديل اأف�شل ملر�شى ال�شكر.
وتقول الدكتورة ديبورا يل، دكتوراه يف الطب من 
 ،Dr Fox Online Pharmacy
ال�شكر  ملر�شى  اخل�شروات  اأف�شل  اإن 

ت�شمل:
اخل���������ش����ار ال����ورق����ي����ة 
مثل  اخل�����������ش�����راء، 
امللفوف، اخل�شر، 
ال���������ربوك���������ل���������ي، 
براعم بروك�شل، 
ال�شبانخ واللفت، 
الهليون،  ن���ب���ات 
ال������ف������ا�������ش������ول������ي������ا 
اخل�شراء، الباذجنان، 
الفلفل، كرف�ص، الفطر، 
احلم�ص  مثل  البقوليات 
الطماطم،  والفول،  والعد�ص 

الب�شل، اخليار.
من  ال���رغ���م  "على  يل:  وي�����ش��ي��ف 
اخل�شروات  تتوي  اأن  املرجح  من  اأن��ه 
فاإن  غ��ذائ��ي��ة،  قيمة  اأف�����ش��ل  على  ال��ط��ازج��ة 
غذائية  قيمة  ذات  واملجمدة  املعلبة  اخل�شروات 

عالية وهي بديل ممتاز".
اخل�شروات التي يجب جتنبها يف النظام الغذائي

اخل�شروات  ب��ع�����ص  اأن  حم��م��ود  ال��دك��ت��ور  ي��و���ش��ح 
ملر�شى  م�شكلة  ت��ك��ون  ق���د  اخل�����ش��و���ص  وج���ه  ع��ل��ى 
ال�شكري، ويقول: "اخل�شروات الن�شوية، مثل الذرة 
بالكربوهيدرات،  مليئة  وال��ب��ط��اط��ا،  والبطاط�ص 

ونتيجة لذلك  توؤثر على م�شتويات ال�شكر يف الدم، 
امل�شلوقة  البطاط�ص  تتمتع  اخل�شو�ص،  وج��ه  على 
بت�شنيف عاٍل ملوؤ�شر ن�شبة ال�شكر يف الدم يبلغ 78، 
اأن هذه اخل�شروات حمظورة متاما  يعني  وهذا ال 
على مر�شى ال�شكر، ال يزال من املمكن اال�شتمتاع بها 
يف االأجزاء املنا�شبة، ولكن مرة اأخرى من ال�شروري 

اأن تكون على دراية بها بال�شبط ما تاأكله".
ووفقا له، يجب تناول اخل�شروات التالية باعتدال 
بطاطا،  ال�شكري:  مبر�ص  خا�ص  غ��ذائ��ي  نظام  يف 
ال��ي��ام��ز، ذرة  البطاطا احل��ل��وة، اجل���وز اال���ش��ك��وا���ص، 
ح��ل��وه،ع�����ش��ري اخل�������ش���ار )الأن������ه م���رّك���ز ف��ه��و غني 
ي��زي��د ع��ن ملعقة واحدة  ب��ال��ك��رب��وه��ي��درات(، م��ا ال 
ممتلئة من هري�ص الطماطم، وعاء من اأعواد اجلزر 

املفرومة

اإدارة  يف  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  ي�شاعد  اأن  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
مر�ص ال�شكري؟

 Medical Clinics وت�شري مراجعة يف جملة
مع  االت�شاق  اأن  اإىل   of North America
تناول ال�شعرات احلرارية والكربوهيدرات على وجه 
مر�ص  اإدارة  يف  مفيدا  يكون  اأن  ميكن  اخل�شو�ص 

ال�شكري.
 Vnitrní اأخ������رى، يف جم��ل��ة  م��راج��ع��ة  وج����دت 
للمجتمع  ط��ب��ي��ة  جم��ل��ة  وه����ي   ،Lékarství
منخف�ص  غ����ذائ����ي  ن���ظ���ام  ات����ب����اع  اأن  ال��ت�����ش��ي��ك��ي، 
الكربوهيدرات اأظهر نتائج اإيجابية يف عالج مر�ص 
التمثيل  ال�����ش��ك��ري وم��ت��الزم��ة  ال�����ش��ك��ري وم��ر���ص 

الغذائي وال�شمنة.
غذائي  ن��ظ��ام  ات���ب���اع  اأن  اإىل  امل��راج��ع��ة  ت�����ش��ري 

اأن  ميكن  الكربوهيدرات  منخف�ص 
الوزن،  اإنقا�ص  اإىل  ي��وؤدي 

وخ����ف���������ص ج����رع����ات 
ويف  ال����������������دواء، 

بع�ص احلاالت 
م��������غ��������ف��������رة 
م��������������ر���������������ص 
من  ال�شكري 

النوع 2 عند تناوله تت اإ�شراف طبي.
وتعترب اخل�شراوات منخف�شة املوؤ�شر اجلالي�شيمي 
خلطر  املعر�شني  واأول��ئ��ك  ال�شكر  ملر�شى  منا�شبة 

االإ���ش��اب��ة مب��ر���ص ال�����ش��ك��ري، ذل���ك اأن ات��ب��اع نظام 
الورقية  واخل�������ش���روات  ب��ال��ف��واك��ه  م���ل���يء  غ���ذائ���ي 
اأن  ميكن  الكاملة  واحلبوب  واملك�شرات  والبقوليات 
الثاين من  بالنوع  االإ�شابة  تقليل خطر  ي�شاعد يف 

داء ال�شكري.
مر�ص  من  يعانون  الذين  االأ�شخا�ص  على  ويجب 
ذات  اخل�����ش��ار  جت��ن��ب  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��وا  اأن  ال�����ش��ك��ري 
ن�شبة  املرتفع، حيث ميت�ص اجل�شم   GI الت�شنيف 
ال�����ش��ك��ر يف ال����دم م���ن ت��ل��ك االأط��ع��م��ة ب�����ش��ك��ل اأ�شرع 
اجلالي�شيمي  املوؤ�شر  ذات  باالأطعمة  مقارنة  بكثري 
والهليون،  �شوكي،  االأر�شي  ي�شمل  وهذا  املنخف�ص، 
والقرنبيط،  وال���ك���رف�������ص،  وال����ربوك����ل����ي، 
اخل�شراء،  والفا�شوليا  والباذجنان، 
والبازالء،  والفلفل،  واخل�����ص، 

وال�شبانخ.

النظام الغذائي منخف�ض الكربوهيدرات يقلل من م�ستويات اجللوكوز

ما اخل�سراوات املفيدة ملر�سى ال�سكري؟

لي�ض نتيجة حتمية لل�سيخوخة

اأ�سباب الإ�سابة مبر�ض الزهامير

عدم ممار�سة التمارين البدنية
يقول االأطباء اإن التمارين املنتظمة ميكن اأن تقلل من خطر االإ�شابة باخلرف، 
اأن االأ�شخا�ص  اإىل  "ت�شري الدرا�شات  ويقول الدكتور جوناثان جراف رادف��ورد: 
الن�شطني بدنيا اأقل عر�شة لتجربة تدهور يف وظائفهم العقلية ولديهم خطر 
اأق���ل ل��الإ���ش��اب��ة مب��ر���ص ال��زه��امي��ر، الن�شاط ال��ب��دين ه��و اأح���د ع��وام��ل اخلطر 
املعروفة للخرف، باالإ�شافة اإىل اأن التمارين املنتظمة ت�شاعد يف مكافحة عوامل 

خطر االإ�شابة مبر�ص الزهامير، مثل االكتئاب وال�شمنة."

ال�سمنة
ترتبط ال�شمنة ارتباطا وثيقا بزيادة خطر االإ�شابة مبر�ص الزهامير، واأظهرت 

اأو   30 الذين يبلغ موؤ�شر كتلة اجل�شم لديهم  االأ�شخا�ص  اأن  الدرا�شات  اإح��دى 
اأندريو �شيبتوي  %31. يقول  اأكرث معر�شون خلطر االإ�شابة باخلرف بن�شبة 
والع�شرين  احلادي  القرن  يف  الرئي�شية  ال�شحية  التحديات  اأحد  "يعد اخلرف 
والتي ميكن اأن تهدد ال�شيخوخة الناجحة لل�شكان، وت�شري النتائج التي تو�شلنا 
خالل  وم��ن  امل�شكلة،  تفاقم  اإىل  �شيوؤدي  ال�شمنة  معدالت  ارت��ف��اع  اأن  اإىل  اإليها 
تديد العوامل التي قد تزيد من خطر االإ�شابة باخلرف والتي تتاأثر بعوامل 
منط احلياة، ناأمل يف اإمكانية منع جزء كبري، ولكن لي�ص كل حاالت اخلرف، من 

خالل تدخالت ال�شحة العامة . "

مر�ض ال�سكري من النوع 2
هناك اأدلة متزايدة على اأن داء ال�شكري من النوع 2 مرتبط مبر�ص الزهامير.

ا�شم" داء  ال��زه��امي��ر  م��ر���ص  على  يحُطلق  ال��واق��ع،  اأندريو:" يف  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول 
بني  امل�شرتكة  واخللوية  اجلزيئية  اخل�شائ�ص  "ب�شبب   3 النوع  من  ال�شكري 
مر�ص ال�شكري ومر�ص الزهامير، على �شبيل املثال، يلعب االأن�شولني دوًرا مهًما 
يف تكوين لويحات االأميلويد، وي�شارك االأن�شولني اأي�شا يف ف�شفرة تاو، مما يوؤدي 
اإىل الت�شابك الليفي الع�شبي، وبعبارة اأخرى  يف حني اأن مقاومة االأن�شولني يف 
اجل�شم ميكن اأن توؤدي اإىل مر�ص ال�شكري من النوع 2، فاإن مقاومة االأن�شولني 

يف الدماغ ميكن اأن توؤدي اإىل لويحات وت�شابكات مر�ص الزهامير. "

عدم اال�ستباقية
على  متزايدة  اأدل��ة  :" هناك  ماو�شت  دونوفان  الدكتور  النف�شي  الطبيب  يقول 
اأن البالغني يف منت�شف العمر ميكنهم اتخاذ خطوات لتقليل خماطر االإ�شابة 

باخلرف، مبا يف ذلك زيادة الن�شاط البدين وال�شيطرة على الظروف ال�شحية 
مثل ارتفاع �شغط الدم وال�شكري".

تاريخ العائلة
ميكن جلني معني ي�شمى APOE-e4 اأن يزيد ب�شكل كبري من خطر االإ�شابة 
مبر�ص الزهامير، حيث تبني اأن ما ي�شل اإىل 65 % من االأ�شخا�ص الذين مت 
ت�شخي�شهم م�شابون به.تقول  الدكتورة يف الطب ميالين كيلر: "عندما يكون 
عائلته،  تاريخ  ب�شبب  الزهامير  ال�شخ�ص خطر متزايد لالإ�شابة مبر�ص  لدى 
اأو�شي باختبار وظيفي حمدد يقي�ص التفاعل املناعي املرتبط مبر�ص الزهامير 
فعالية  ملراقبة  اأو   / و  الع�شبي  التنك�ص  عمليات  من  املبكرة  املرحلة  لتحديد 

تعديالت منط احلياة ملر�ص الزهامير".

اأفاد مركز ال�سيطرة على االأمرا�ض يف اأمريكا باأن 5.8 مليون اأمريكي يعي�سون مع مر�ض الزهامير )ال�سكل االأكرث �سيوعا للخرف(.
يقول املدير التنفيذي WomenAgainstAlzheimer بروك�ض كيني: "مر�ض الزهامير لي�ض نتيجة حتمية لل�سيخوخة، والعلم اآخذ يف اللحاق 

بالركب، وهناك اأ�سياء ميكننا القيام بها للعناية ب�سحة عقولنا وتقليل خماطرنا".
وفيما يلي االأ�سباب الرئي�سية ملر�ض الزهامير، مبا يف ذلك ال�سبب الرئي�سي االأول، وفقا لالأطباء.
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العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : جاياميا للو�ساطة التجارية - ذ م م  
1 ملك ليلى عبدالواحد ح�شن الر�شتماين - ديرة بور�شعيد -  العنوان : معر�ص رقم 
ا�شتدامة B - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 704270 رقم 
القيد بال�شجل التجاري : 1131124 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�شاد وال�شياحة يف 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت  دبي 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/11/17 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص  2022/11/17 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
: مكتب رقم  العنوان  ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ض ذ م م  املعني  امل�شفي  اإىل 
704 ملك حممد �شعيد خلف الغيث - بور�شعيد - ديرة - هاتف : 04-2288982 
فاك�ص :   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : اأرقي للبنية التحتية لتقنية املعلومات - �ض ذ م م  
انفي�شتمنت�ص �ص ذ م م - بردبي -  34-1501 ملك ذا غالرييا  العنوان : مكتب رقم 
املركز التجاري 1 ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�ص الواحد 
 1734372  : التجاري  بال�شجل  القيد  1065996 رقم   : الرخ�شة  ، رقم  م(  م  )ذ 
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  االإقت�شاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/11/16 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/11/16
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ال�سويدي لتدقيق 
احل�سابات - �ض ذ م م العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �شعيد خلف الغيث - 
بور�شعيد - ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�ص :   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : مطعم باربكيو ما�سرتز �ض ذ م م  
العنوان : حمل 2 ملك علي حممد احمد عبداهلل الري�ص - بردبي - البدع - ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 820644 رقم القيد بال�شجل 
باأنه  وال�شياحة يف دبي  االإقت�شاد  دائ��رة  1474812 مبوجب هذا تعلن   : التجاري 
وذلك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  التاأ�شري يف  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/11/9 بتاريخ  دب��ي 
رقم  مكتب   : العنوان  م  م  ذ  �ض   - احل�سابات  لتدقيق  ال�سويدي  املعني  امل�شفي 
704 ملك حممد �شعيد خلف الغيث - بور�شعيد - ديرة - هاتف : 04-2288982 
فاك�ص :   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ض ذ م م
 - دي��رة  الغيث - بور�شعيد -  �شعيد خلف  704 ملك حممد  العنوان : مكتب رقم 
وال�شياحة  االإقت�شاد  تعلن  ه��ذا  :       مبوجب  فاك�ص   04-2288982  : هاتف 
للو�ساطة  جاياميا  لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف 
 2022/11/17 التجارية - ذ م م   وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/17 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ض ذ م م
 - بور�شعيد   - الغيث  �شعيد خلف  704 ملك حممد  رقم  : مكتب  العنوان 
ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�ص :       مبوجب هذا تعلن االإقت�شاد 
اأرقي  لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�شياحة يف 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ض   - املعلومات  لتقنية  التحتية  للبنية 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/11/16 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2022/11/16 بتاريخ  دب��ي 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ض ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �شعيد خلف الغيث - بور�شعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�ص :       مبوجب هذا تعلن االإقت�شاد وال�شياحة 
مطعم باربكيو  اأع���اله لت�شفية   امل��ذك��ور  امل�شفي  ق��د مت تعيني  ب��اأن��ه  دب��ي  يف 
 2022/11/9 وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  ما�سرتز �ض ذ م م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/9 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
MOJAU_2022- 0102675 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن 

بني  الرخ�شة  تنازل عن  على  بالت�شديق  العدل  الكاتب  ال�شيد  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورين ا�شمائهم ادناه : 

من الطرف االأول : احالم احمد جمعه اجلن�شية : �شوريا  
اإىل الطرف الثاين : عمر بخيت عو�ص احمد اجلنبيى اجلن�شية : االإمارات 

بن�شبة )100%( لي�شبح مالك الرخ�شة  
التنمية  دائرة  من  �شادرة  رخ�شة  لل�شيدات(  العمر  احالم  )�شالون  التجاري  باال�شم 

االإقت�شادية بعجمان برقم ملف )61304( وامل�شجلة بغرفة جتارة و�شناعة عجمان ، 
وعليه �شيقوم ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن. 
الكاتب العدل العام 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
MOJAU_2022- 0102576 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن 

االأطراف  الرخ�شة بني  تنازل عن  على  بالت�شديق  العدل  الكاتب  ال�شيد  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورين ا�شمائهم ادناه : 

من الطرف االأول : حممد �شالح الدين حممد �شامل اجلن�شية : بنجالدي�ص  
اإىل الطرف الثاين : حممد �شليم حممد علي - اجلن�شية : بنغالدي�ص  

باال�شم التجاري )كراج بن زايد( رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بعجمان برقم ملف 
)15966( وامل�شجلة بغرفة جتارة و�شناعة عجمان ، 

و�شيتم تغيري اال�شم التجاري من )كراج بن زايد( اىل )كراج �شليم( 
وتغيري وكيل اخلدمات  

وعليه �شيقوم ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر 
هذا االإعالن. 

الكاتب العدل العام 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

MOJAU_2022- 0102706 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن 
بني  الرخ�شة  تنازل عن  على  بالت�شديق  العدل  الكاتب  ال�شيد  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 

االأطراف املذكورين ا�شمائهم ادناه : 
من الطرف االأول : علي عبيد �شامل �شعيد الكعبي - اجلن�شية االإمارات - عن كامل ح�شته 

البالغة %100 
اإىل الطرف الثاين : مهيد اال�شالم حممد ف�شل موال - اجلن�شية : بنغالدي�ص  

باال�شم التجاري )ال�شاعة للعبايات( رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بعجمان 
برقم ملف )109638( وامل�شجلة بغرفة جتارة و�شناعة عجمان ، 

 وعليه �شيقوم ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ 
ن�شر هذا االإعالن. 

الكاتب العدل العام 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
MOJAU_2022- 0102571 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن 

بني  الرخ�شة  تنازل عن  على  بالت�شديق  العدل  الكاتب  ال�شيد  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورين ا�شمائهم ادناه : 

من الطرف االأول : علي �شعيد �شيف عبود الكعبي - اجلن�شية : االإمارات  
اإىل الطرف الثاين : جرينه بيجم عبدالكرمي عبدالكرمي اجلن�شية : الهند  

باال�شم التجاري )مطعم الرو�شة(   رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بعجمان 
برقم ملف )110193( وامل�شجلة بغرفة جتارة و�شناعة عجمان ، 

و�شيتم تغيري اال�شم التجاري من )مطعم الرو�شة( اىل )مطعم اإنارة القمر(  
وعليه �شيقوم ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن. 
الكاتب العدل العام 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
MOJAU_2022- 0102393 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن 

بني  الرخ�شة  تنازل عن  على  بالت�شديق  العدل  الكاتب  ال�شيد  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورين ا�شمائهم ادناه : 

من الطرف االأول : �شعيد عبيد بخيت املطرو�شي - اجلن�شية : االإمارات عن %100  
اإىل الطرف الثاين : نا�شر رحمه حممد الع�شم املزروعي - اجلن�شية االإمارات  

عن الرخ�شة باال�شم التجاري )الرا�شده لتجارة املواد الغذائية( رخ�شة �شادرة من دائرة 
و�شناعة  جتارة  بغرفة  وامل�شجلة   )39755( ملف  برقم  بعجمان  االإقت�شادية  التنمية 

عجمان ، 
 وعليه �شيقوم ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن. 
الكاتب العدل العام 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

MOJAU_2022- 0102701 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن 
االأطراف  الرخ�شة بني  تنازل عن  على  بالت�شديق  العدل  الكاتب  ال�شيد  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورين ا�شمائهم ادناه :  من  ال�شيد / را�شد علي حممد را�شود الكعبي - اجلن�شية : االإمارات - عن 

كامل ح�شته البالغة %100    
اإىل ال�شيد / رفيق تيوالتيل اماد حاجي اجلن�شية : الهند  

باال�شم التجاري )كافترييا جبل ال�شيخ( رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بعجمان برقم 
ملف )16143( وامل�شجلة بغرفة جتارة و�شناعة عجمان ، 

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل العام 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003960 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : انرت تران�شرتيد انرتنا�شيونال -  م م ح  
جمهول حمل االإقامة  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/12/7 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
عجمان االإتادية املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
8( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
مالحظة : اعالن باللغتني العربية واالجنليزية 

حرر بتاريخ  2022/11/21 م   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
منجرة حممد البا�شا وميثلها حممد حممد زهري با�شا   

جتاري    SHCEXCICOMS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007351/ 
اإىل املحكوم عليه : منجرة حممد البا�شا وميثلها حممد حممد زهري با�شا  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ عبداهلل بن اأحمد بن حممد ال�شويف  

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

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 205698.0 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - رخ�شانة اخرت �شوكت ح�شني   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007521/ 

اإىل املحكوم عليه : رخ�شانة اخرت �شوكت ح�شني 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ موزه �شامر علي ابراهيم املعا�شيد - اجلن�شية قطري  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 163910.0  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 70555
MOJAU_2022- 0102704 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن 

بني  الرخ�شة  تنازل عن  على  بالت�شديق  العدل  الكاتب  ال�شيد  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورين ا�شمائهم ادناه : 

من الطرف االأول  : علي عبيد �شامل �شعيد الكعبي - اجلن�شية :االإمارات - عن كامل ح�شته 
البالغة %100 

اإىل الطرف الثاين : حممد را�شد حممد ح�شن - اجلن�شية : بنغالدي�ص 
باال�شم التجاري )م�شغل ظبية للمالب�ص( رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية 

بعجمان برقم ملف )55829( وامل�شجلة بغرفة جتارة و�شناعة عجمان ، 
 وعليه �شيقوم ال�شيد الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن. 
الكاتب العدل العام 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

 املو�شوع / الأ�شماء
امل��دع��و/ فهد فريوز  ب��ان  را����ص اخليمة  دائ���رة حم��اك��م  تعلن 
الثالث  املقطع  اإ���ش��اف��ة  بطلب  ت��ق��دم   ، ح�شني  ف���ريوز  ف��ر���ص 
)فر�ص( ال�شم ابنه )فيزان( ، ليكون ا�شم ابنة بعد االإ�شافة 
، وان من له م�شلحة يف االعرتا�ص ان  / فيزان فهد فر�ص 
يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ االعالن امام ق�شم 

اال�شهادات يف حمكمة را�ص اخليمة.
قا�شي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية
طارق احمد عبدالرحمن جمعه

       حكومة  را�ض اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70349 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

 املو�شوع / الأ�شماء
تعلن دائرة حماكم را�ص اخليمة بان املدعوة / مفيده حممد 
االأول  املقطع  تغيري  بطلب  تقدمت  عبدالرحيم  الدين  زين 
من )مفيده( اىل )مي( ال�شمها ، ليكون ا�شمها بعد التغيري/ 
ل��ه م�شلحة  م��ن  وان   ، عبدالرحيم  ال��دي��ن  زي��ن  م��ي حممد 
تاريخ  يوما من  يتقدم خالل خم�شة ع�شر  ان  االعرتا�ص  يف 

االعالن امام ق�شم اال�شهادات يف حمكمة را�ص اخليمة.
قا�شي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية
طارق احمد عبدالرحمن جمعه

       حكومة  را�ض اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70349 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003458 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد عبداهلل اأمني عبدالرحمن ال�شرفاء  
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/12/7 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإتادية  حمكمة عجمان 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )8 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/21 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0004067 يف  الدعوى رقم

 اإىل املدعي عليه : عامل ل�شيانة املباين ملالكها عبداملعبود عامل قاري حممد زبري  
جمهول حمل االإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/28 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )8 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/11/1 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�شرا(

يف الق�شية التنفيذية رقم 4361 ل�شنة 2022

اإىل املنفذ �شده / فاروق حممود حممد حممود ارجمند  
ل�شالح املنفذ له / بنك االإمارات دبي الوطني - �ص م ع  

اإعالمكم باأنه مت توقيع احلجز   ، اأعاله  قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�شية التنفيذية 
التنفيذي على العقارات العائدة للمنفذ و املو�شح بياناته ادناه : 

- العقار رقم )313( ملك مبنطقة النه�شة باإمارة ال�شارقة 
لذلك يتوجب عليكم مراجعة حمكمة ال�شارقة االإتادية ق�شم احلجوزات والبيوع خالل �شبعة 
امليعاد  اإعرتا�ص. ويف حال تخلفكم عن احل�شور يف  اإي  االإعالن يف حال وجود  تاريخ  ايام من 

والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر اإجراءات البيع يف غيابكم. 
عن / رئي�ض ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
رقم الرخ�شة : 70070

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعالن وحل وت�شفية 

اال�شم التجاري : بوليتيكنيك ملقاوالت املكيفات - ذ م م  
نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي : بوليتيكنيك ملقاوالت املكيفات - 
ام��ارة عجمان مبوجب قانون  ذ م م - �شركة ذات م�شوؤولية حم��دودة تا�ش�شت يف 
دائرة  يف  مرخ�شة  وتعديالته   )1984( ل�شنة   )8( رق��م  االت���ادي   ال�شركات 
التنمية االقت�شادية و�شجلته  بالتنمية االقت�شادية  تت رقم )70070( وقد 

قرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  جمال لتدقيق احل�سابات     

م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ص التقدم به للم�شفي 
تاريخ ن�شر االع��الن وعلى  املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 067447771  ، �ص.ب : 5544 

دائرة التنمية القت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : فيجور الدارة امل�ساريع �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 37-1501 ملك ذا غالرييا انفي�شتمنت�ص �ص ذ م م - بردبي املركز 
التجاري 1 - ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�ص الواحد )ذ م 
م(،  رقم الرخ�شة : 1066008 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1734396 مبوجب 
التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  االإقت�شاد  دائ��رة  تعلن  هذا 
ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ، وذل���ك مب��وج��ب  اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها 
 2022/11/16 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/11/16
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ال�سويدي لتدقيق 
احل�سابات - �ض ذ م م العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �شعيد خلف الغيث - 
بور�شعيد - ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�ص :   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ض ذ م م
 - دي��رة  الغيث - بور�شعيد -  �شعيد خلف  704 ملك حممد  العنوان : مكتب رقم 
وال�شياحة  االإقت�شاد  تعلن  ه��ذا  :       مبوجب  فاك�ص   04-2288982  : هاتف 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية فيجور الدارة امل�ساريع 
�ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/11/16 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/11/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/12320 تنفيذ �شيكات 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- فرياباهو �شيالدورى  -   جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )68981( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:5373/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763

والر�شوم  دره���م   )10000( وق���دره  مببلغ  �شدها  امل��ت��ن��ازع  ب��ال��زام  املطالبة   : امل��ن��ازع��ة  م��و���ش��وع 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:كتايون رحمت رحيمي اجدادى
عنوانه:االمارات - امارة دبي - اجلمريا االوىل - دبي 

املطلوب اإعالنه :  1- ليال نادر عبا�ص نيكو  -  �شفته : متنازع �شده 
املتنازع �شدها مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  :  قد  االإع��الن  مو�شوع 
وقدره )10000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
بقاعة  �شباحا  ال�شاعة:09:00  امل��واف��ق:2022/11/24  اخلمي�ص  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة- 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70608

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:3010/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات ال�شاد�شة ع�شر رقم 765

والر�شوم  دره��م   )44.456.21( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
وامل�شاريف اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:هيئة كهرباء ومياه دبي �ص.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - مبنى مبنى ديوا الرئي�شي 

املطلوب اإعالنه :  1- �شهيل اأجنم ناز منري اأخرت  -  �شفته : متنازع �شده 
من   54 امل���ادة  لن�ص  وفقا  للخ�شومة  منهي  ق��رار  ا���ش��دار  املحكمة  ق��ررت    : االإع���الن  مو�شوع 
�شده  املتنازع  ال��زام  احل�شوري  مبثابة  وق��ررت  املدنية  االج���راءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة 
مبلغ )44.456.21( درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزمته الر�شوم 

وامل�شاريف ومبلغ 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2423/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
املبلغ  ، ب�شداد  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2022/447 نزاع حمدد القيمة  مو�شوع 

املنفذ به وقدره )51836( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : عزالدين الفا�شل حممد ف�شل

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع ال مكتوم - مبنى برج الرمي - �شقة الثالث 302 - برج 
ات�شاالت

املطلوب اإعالنه : 1- حممد خالد ح�شن عثمان - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)51836( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  655/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/3665 نزاع مدين ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )61195( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : عايده عمر ح�شن حممد الفال�شي - عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - عود 
املطينة 1 - �شعبية ال�شيخ خليفة - �شارع رقم 109 - فيال رقم 10

املطلوب اإعالنهم : 1- انور عبا�ص عبد املحيد 2- يا�شر �شعيب حافظ عبداملجيد 3- حممد عارف 
غالم يا�شني - �شفتهم: منفذ �شدهم

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )61195( درهم اىل طالب  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1434/2021/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2891/2021 مدين جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )249818( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان بن حممد بن �شلمان ال خليفة

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى بناية دبي الوطنية للتاأمني - �شقة 
الطابق الثامن 804 

املطلوب اإعالنه : 1- �شعيب طارق لتحميل اأحوية ال�شحن وتفريغها �ص.ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)249818( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  15327/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

ابوظبي  بنك  عن  وال�شادر   )000049( رق��م  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
التجاري بقيمة )42000( .

طالب التنفيذ : �شاجد فالييات حمي الدين
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع االتاد - مبنى بيزني�ص افينيو - 

�شقة 5/514 ني�شان �شروم
املطلوب اإعالنه : 1- فواز عبداهلل كونه عبداهلل مولريى كالكيت - �شفته : منفذ �شده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع االإعالن : قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )43355( وق��دره  به 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ  االج��راءات 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:2747/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات ال�شابعة رقم 756

مو�شوع املنازعة : الزام املتنازع �شدهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان يوؤدوا لل�شركة املتنازعة مبلغ )24.500( درهم اربعة 
وع�شرون الف وخم�شمائة درهم - ثانيا:الزام املتنازع �شدهم بان يوؤدوا لل�شركة املدعية مبلغ )3.000( درهم ثالثة االف درهم تعوي�شا 
عن اال�شرار املادية واالدبية التي حاقت باملتنازعة باال�شافة اىل 200 درهم يوميا )وفقا للبند ال�شاد�ص من عقد البيع( من تاريخ 
القانونية بواقع 12% �شنويا من  الفائدة  املتنازعة  ي��وؤدوا لل�شركة  بان  املتنازع �شدهم  ال�شداد - ثالثا:الزام  الدعوى حتى متام  قيد 
تاريخ املطالبة الق�شائية حتى متام ال�شداد - رابعا:�شمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من قيد الكفالة لوروده على مادة جتارية - 

خام�شا:الزام املتنازع �شدهم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:عبا�ص لل�شاحنات �ص.م.ح

عنوانه:االمارات - امارة ال�شارقة - املجاز - ال�شارقة - �شارع كورني�ص البحرية - بناية البطحاء - �شقة 1003 - مقابل م�شجد النور - 
وميثله:خليفة يو�شف حممد علي بن عمري 

املطلوب اإعالنه :  1- ا�شالم خان لياقت علي خان  -  �شفته : متنازع �شده 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املتنازع �شدهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان يوؤدوا لل�شركة  مو�شوع االإعالن :  قد 
املتنازعة مبلغ )24.500( درهم اربعة وع�شرون الف وخم�شمائة درهم - ثانيا:الزام املتنازع �شدهم بان يوؤدوا لل�شركة املدعية مبلغ 
)3.000( درهم ثالثة االف درهم تعوي�شا عن اال�شرار املادية واالدبية التي حاقت باملتنازعة باال�شافة اىل 200 درهم يوميا )وفقا 
للبند ال�شاد�ص من عقد البيع( من تاريخ قيد الدعوى حتى متام ال�شداد - ثالثا:الزام املتنازع �شدهم بان يوؤدوا لل�شركة املتنازعة 
الفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية حتى متام ال�شداد - رابعا:�شمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من 
قيد الكفالة لوروده على مادة جتارية - خام�شا:الزام املتنازع �شدهم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة- وحددت لها جل�شة 
يوم االربعاء املوافق:2022/11/23 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70608

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0008420 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خالد عبداهلل ها�شم ح�شن املازمي - جمهول حمل االإقامة 
بناء على طلب املدعي/خالد حممد فريوز حممد البلو�شي

قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها:اوال قبول قيد الدعوى وتديد اقرب جل�شة لنظرها واعالن املدعي 
عليه بالالئحة واجلل�شة - ثانيا:احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�شدد للمدعي مبلغ وقدره )30.000( 
درهم ثالثون الف درهم والفائدة بواقع %12 من تاريح املطالبة وعلى �شوء ما ورد باطن هذه ال�شحيفة 

- ثالثا:احلكم بالزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/12/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االتادية املحكمة 
 ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )  10 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  االإبتدائية 
ع�شرة  على  تزيد  ال  مدة  خالل  وذلك  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 

ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/21  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
عاي�شه علي حممد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

ال�شخ�شية   الأحوال   AJCAPSHPAF2022 /0000841 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : عي�شى حممد ح�شن خمي�ص ب�شكردي 

 االمارات العربية املتحدة/اجلن�شية
 - ايراين/اجلن�شية  جعفري  اعظيمى  ها�شم  املدعي:مهناز  بان  نعلمكم 
احل�شور  عليكم  يجب  لذا  للمطالبة  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 
يوم  ال�شرعية  اال�شتئنافية  املحكمة   ، االتادية  عجمان  حمكمة  امام 
لديكم  ما  لتقدمي   10:30 ال�شاعة  املوافق:2022/11/29  الثالثاء 
معتمد  وكيل  ار�شال  او  ح�شوركم  عدم  حالة  ويف  وم�شتندات  دفاع  من 
حرر   - غيابكم  يف  القانونية  االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  عنكم  ينوب 

بتاريخ:2022/11/21
املحكمة ال�شتئنافية ال�شرعية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0007114 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : علي حممد علي حم�شن العيداين - جمهول حمل االإقامة 
فيها  ويطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد  الربغوثي  جميل  بكر  الدين  املدعي/بدر  ان  نعلمكم 
املدعي  الزام  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  لنظرها  اأقرب جل�شة  الدعوى وتديد  بقيد  االتي:الت�شريح 
عليهم ان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )243000( الزام املدعي عليهم ان يوؤديا مبلغ وقدره )100000( 
درهم لال�شرار املادية واملعنوية التي حلقت به الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شروفات الق�شائية ومقابل 

اتعاب املحاماة .
لذلك انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/11/28 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االتادية 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حميد عبداهلل ال�شعيدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
 حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0008170 يف  الدعوى رقم
حم�شر اإجتماع اإدارة الدعوى 

باالجتماع املنعقد اليوم 2022/11/8
بح�شور مديرالدعوى/�شعيد خلفان را�شد ال�شعايل

قدمت الق�شية رقم : SHCFICILABMIN2022 /0008170 عمايل )جزئي( املرفوعة 
من/املدعي : حممد راقوى احمد حممد م�شتاق احمد

�شد املدعي عليه/مطعم دار الزيتون ذ.م.م
املح�شر تبني ورود االعالن والذي جاء بنتيجة من عدم اال�شتدالل .

مل يتوا�شل معنا احد من املدعي عليها وباالت�شال على الرقم الثابت يف الرخ�شة التجارية و�شحيفة 
الثابت  للعنوان  الرخ�شة  الثابت يف  العنوان  لنا مطابقة  0552941549 ال يجيب وتبني  الدعوى 
جاء  ما  وكرر  اجابنا  رقم:0589282731  هاتف  على  باملدعي  االت�شال  مت   - االعالن  �شحيفة  يف 
االجتماع  تاأجيل   : القرار   - بالن�شر  عليها  املدعي  باعالن  تكليفه  ومت  دعواهم  �شحيفة  يف  بطلباته 

لتاريخ:2022/11/22 العالن املدعي عليها بالن�شر يف جريدة وا�شعة االنت�شار .

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
MOJAU_2022- 0102634 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني 
 - البلو�شي  غريب  بن  مراد  احمد  زينب    : االأول  الطرف  من  املذكورة.  االأطراف 
اجلن�شية االمارات حيث ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة %100 
االمارات  اجلن�شية   - الري�شي  عبداهلل  حممد  دروي�ص  الثاين:جمال  الطرف  اىل 
باال�شم التجاري )اخلط لتلميع وتركيب زينة ال�شيارات( ن�شاط الرخ�شة )تنظيف 
وتلميع ال�شيارات - تركيب زينة ال�شيارات( واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�شادية يف 
خورفكان - ال�شارقة رخ�شة مهنية رقم 604039 ال�شادرة بتاريخ:2010/1/6 يف 
دائرة التنمية االقت�شادية بخورفكان وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على 

التنازل بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
MOJAU_2022- 0102593 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:حممد حممود عي�شى ، اجلن�شية فل�شطني يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 40% وذلك اىل ال�شيد/با�شم حممود عي�شى - اجلن�شية 
فل�شطني يف الرخ�شة امل�شماة )ور�شة �شط العرب ل�شيانة ال�شيارات( والتي تاأ�ش�شت بامارة 
االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   24640 رقم  امل�شماه  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة 

بال�شارقة - تعديالت اخرى:ان�شحاب �شريك
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
MOJAU_2022- 0102493 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:احمد عادل عبداهلل خمي�ص املعمري - اجلن�شية االمارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد:حممد ا�شحاق 
والتي  العامه(  لنقليات  عادل  )احمد  الرخ�شة  يف   - باك�شتان  اجلن�شية  �شودهري  حممد 
التنمية  دائرة  ال�شادرة من  رقم )5243682(  ال�شارقة مبوجب رخ�شة  بامارة  تاأ�ش�شت 
اىل  فردية  موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  اخرى:تغيري  تعديالت   - بال�شارقة  االقت�شادية 

وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
MOJAU_2022- 0102467 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:ابوبكر �شديق حممد - اجلن�شية الهند يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/عبداهلل كوتى ادوكات عبداهلل 
كوتى اداكات - اجلن�شية الهند يف الرخ�شة امل�شماه )بقالة االف�شلية اجليدة( والتي تاأ�ش�شت 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )570833( رقم  امل�شماه  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة 
وكيل  تغيري  الخر  الرخ�شة  �شاحب  اخرى:تنازل  تعديالت   - بال�شارقة  االقت�شادية 

خدمات.
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
انذار بالن�شر

 رقم )2022/151663(
املنذر:مونا ا�شمعيل متني ، اجلن�شية ايراين

الهاتف املتحرك:971554244385+ - هاتف:97142222018+ 
info@amt-legal.com:الربيد االلكرتوين 

�شد املنذر اليه:حممد ابراهيم مراد ح�شن - اماراتي اجلن�شية 
 - رقم:0506444493  م��ت��ح��رك  ه���ات���ف   -  yahoo.com@alannabi6911:امييل

043231171  -  0502469111
املو�شوع:املنذر تتوجه بهذا االنذار اىل املنذر اليه للتنبيه عليه بعدم جتديد عقد ايجار العني املوؤجرة وهي 
عبارة عن الفيال رقم .43"3 غرف نوم القائمة على قطعة االر�ص رقم 399 رقم البلدية 367/273 
القانونية  املهلة  انتهاء  ال�شيف فور  ام  1393.55 مرتا مربعا والتي تقع مبنطقة  وم�شاحتها االجمالية 
ال�شخ�شي  االن��ذار وذل��ك لال�شتعمال  اليه بهذا  املنذر  اع��الن  تاريخ  ابتداء من  12 �شهرا وذل��ك  ب���  املقدرة 

للمنذرة انها لي�ص لديها بديل وانها يف حاجة ما�شة و�شرورية لال�شتعمال ال�شخ�شي لها وا�شرتها .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
انذار عديل

 رقم )151662/2022(
املنذرة:�شركة عرب اخلليج للخر�شانه اجلاهزة �ص.ذ.م.م

�شد املنذر �شدهما االوىل/�شركة اأور للمقاوالت ذ.م.م
املنذر �شده الثاين/احمد عبداهلل احمد املال - االمارات اجلن�شية

مبلغ  وقدرها  للمنذرة  ذمتكم  يف  املتبقية  املبالغ  اجمايل  �شداد  بوجوب  لذلك:ننذركم 
)600.000( درهم فقط �شتمائة الف درهم فقط الغري وذلك خالل خم�ص ايام من 
هذا االنذار ويف حالة عدم �شدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�شالح املنذرة فاإننا �شنلجاأ 
التخاذ االجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها ومنها ا�شت�شدار امر اداء اللزامكم 

بال�شداد مع التعوي�ص والفوائد وتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واالتعاب .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
انذار عديل

 رقم )2022/151661(
املنذرة:�شركة عرب اخلليج للخر�شانه اجلاهزة �ص.ذ.م.م

�شد املنذر �شدها االوىل/�شركة اأور للمقاوالت ذ.م.م
املنذر �شده الثاين/احمد عبداهلل احمد املال - االمارات اجلن�شية

مبلغ  وقدرها  للمنذرة  ذمتكم  يف  املتبقية  املبالغ  اجمايل  �شداد  بوجوب  لذلك:ننذركم 
)400.000( درهم فقط اربعمائة الف درهم فقط الغري وذلك خالل خم�ص ايام من 
هذا االنذار ويف حالة عدم �شدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�شالح املنذرة فاإننا �شنلجاأ 
التخاذ االجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها ومنها ا�شت�شدار امر اداء اللزامكم 

بال�شداد مع التعوي�ص والفوائد وتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واالتعاب .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
MOJAU_2022- 0102448 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر
- اجلن�شية  ال�شيد:�شالح جاد حممد عبدالواحد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
 %100 البالغة  ح�شته  كامل   %50 عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  م�شر 
امل�شتندات(  وت�شوير  لطباعة  الذهبية  )الدراهم  امل�شماة  التجارية  بالرخ�شة 
اىل   547892 ال�شارقة  االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  والرخ�شة 
ال�شيد:من�شور يو�شف عبداهلل يو�شف الزرعي - اجلن�شية االمارات - تعديالت 

اخرى مت تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل �شركة اعمال مهنية.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد انق�شاء 14 يوم من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021

العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
MOJAU_2022- 0102311 رقم املعاملة

تنازل/وبيع- اعالن بالن�شر
االمارات  اجلن�شية   - املهريي  طار�ص  بن  عبيد  ال�شيد:�شلطان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   784194673130962 رقم  هوية  يحمل 
هوية  يحميل  الهند  اجلن�شية   - ماتيو  ماتيو  ال�شيد:مريين  اىل  وذلك   %100 البالغة 
لتجارة  )م�شايف  امل�شماه  رخ�شة  يف   %100 بن�شبة  رقم:784198457636524 
521771 تعديالت اخرى  القرطا�شية( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 

تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات ، تنازل �شاحب الرخ�شة الخر.
2013 يف  ل�شنة  القانون االتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/10190 تنفيذ �شيكات 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- علي ر�شا كل نواز كل نواز  -   جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )113.246( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4487/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
 - اعاله  الطلب  التنفيذية يف  ال�شيغه  املحكمة و�شع  التنفيذ من  اوال:يلتم�ص طالب   : التنفيذ  مو�شوع 
ثانيا:االمر بالزام املنفذ �شدهما االول والثاين بالت�شامن والت�شامم مبلغ وقدره )63.471.99( ثالثة 
و�شتون الف واربعمائة واحد و�شبعون وت�شعه وت�شعون فل�ص والفائدة القانونية 9% من تاريخ اال�شتحقاق 
حتى متام ال�شداد لطالب التنفيذ - ثالثا:منع املنفذ �شده الثاين من ال�شفر والتعميم بذلك على كافة 

منافذ وخمارج الدولة - رابعا:الزام املنفذ �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : االمارات ايكا ملواد البناء ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة ال�شارقة - اخلان - ال�شارقة �شارع كورني�ص اخلان - مبنى ا�شا�ص - �شقة 504
املطلوب اإعالنهما : 1- برينجيث بالياتو ماتيو 2- �شوبا وودوركينج اند جويرني �ص.ذ.م.م - �شفتهما : 

منفذ �شدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : االإع���الن  مو�شوع 
وقدره )634571.99( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13704 بتاريخ 2022/11/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  12294/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتعة رقم 2690 ال�شادرة من املنفذ �شدها وامل�شحوبة على 
بنك دبي التجاري مببلغ اجمايل قدره )40.360.42( درهم اربعون الف وثالثمائة و�شتون درهما اماراتيا 

واثنان واربعون فل�ص .
طالب التنفيذ : املربع الربونزي لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة ال�شارقة - ميدان الربيد املركزي - �شارع الزهراء - مبنى 2000 - �شقة 546
املطلوب اإعالنه : 1- انيل كومار �شانتهاما بيالي جوبيناثن - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)40360.42( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392
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•• دبي-الفجر:

 ت��ت��اأه��ب ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون يف دب���ي “دبي 
“مهرجان  للثقافة” الإطالق الن�شخة االأوىل من 
دبي ملو�شيقى ال�شباب” م�شاء يوم اخلمي�ص املوافق 
وال����ذي تعمل م��ن خالله  ن��وف��م��رب اجل����اري،   24
على رفد القطاع املو�شيقي يف دبي بدماء جديدة، 

دبي  مكانة  تر�شيخ  اإىل  الهادفة  لروؤيتها  تقيقاً 
كمركز عاملي للفنون والثقافة ووجهة للمبدعني. 

للثقافة”  “دبي  اأعلنت  اال���ش��ت��ع��دادات،  �شياق  ويف 
لقب  ومنحه  الفرج  عيد  للمو�شيقار  تكرميها  عن 
مل�شريته  ت��ك��رمي��اً  املو�شيقية”  ال��ع��ام  “�شخ�شية 
مل�شاهماته  وتقديراً  ب��االإجن��ازات،  احلافلة  الفنية 
ك�شفت  كما  املحلية،  املو�شيقى  بقطاع  االرت��ق��اء  يف 
الهيئة عن اأع�شاء جلنة تكيم املهرجان الذي تقام 
فعالياته ملدة يوم واحد فقط، يف مكتبة حممد بن 
را�شد، حيث ت�شم اللجنة كل من الدكتور حممد 
حمامي والفنان طارق املنهايل والعازفة تاال بدري، 
الذين �شيتولون مهمة تكيم م�شابقات املهرجان 
ال���ت���ي ت��ت�����ش��م��ن خ��م�����ص ف���ئ���ات، هي: 
العود(،  )اآل���ة  ع��رب��ي  ع��زف  اأف�شل 
واأف�������ش���ل ع����زف ك��ال���ش��ي��ك��ي )اآل����ة 
مو�شيقية  فرقة  واأف�شل  الكمان(، 
البيانو،  على  عزف  واأف�شل  متكاملة، 
واأف�شل غناء، لتك�شف “دبي للثقافة” 
من خاللها عن جمموعة متنوعة من 
ما  ال�شابة،  املو�شيقية  املواهب  اإبداعات 

ي�شاهم يف اإثراء امل�شهد الفني يف دبي. 
تطوير

ويف ه���ذا االإط�����ار، اأك����دت ف��اط��م��ة اجل����الف، مدير 
اأهمية تكرمي  باالإنابة، على  االأدائية  الفنون  اإدارة 
“عرب هذا  ال��ن��م��اذج امل��و���ش��ي��ق��ي��ة امل��ه��م��ة. وق���ال���ت: 
جتاه  التزامها  للثقافة”  “دبي  ت��وؤك��د  امل��ه��رج��ان 
الرموز الفنية املحلية تقديراً جلهودهم يف تعزيز 
امل�شهد املو�شيقي والفني يف دبي، وتكرمي املو�شيقار 
عيد الفرج بلقب “�شخ�شية العام املو�شيقية” ياأتي 
طوال  حققها  ال��ت��ي  املتنوعة  باإ�شهاماته  اح��ت��ف��اًء 
االإبداعية”،  باملحطات  احلافلة  الفنية  م�شريته 
واأ����ش���ارت اجل���الف اإىل اأه��م��ي��ة االأ���ش��م��اء التي 

“ميثل  وق���ال���ت:  امل��ه��رج��ان.  تكيم  جل��ن��ة  ت�شكل 
اأع�شاء جلنة التحكيم طاقات مو�شيقية قادرة على 
مهاراتهم  �شقل  على  ال�شباب  وم�شاعدة  متكني 
وتطوير اإبداعاتهم الفنية لرفد القطاع املو�شيقى 
املهرجان  اأن  اإىل  م�شرية  جديدة”،  بدماء  املحلي 
االأعمال  م�شتوى  رف��ع  اإىل  م�شابقاته  عرب  يهدف 
التي تقدمها اأ�شحاب املواهب االإبداعية. واأ�شافت: 
لن  التحكيم  جلنة  اأع�����ش��اء  ب���اأن  ثقة  على  “نحن 
ي���دخ���روا ج��ه��داً يف ت���ويل امل�����ش��وؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة على 
عاتقهم من ناحية االختيار واملفا�شلة بني املواهب 

امل�شاركة يف املهرجان«. 
ان�شجام

حمامي  حممد  د.  التحكيم،  جلنة  رئا�شة  ويتوىل 
من  املو�شيقى  يف  ال��دك��ت��وراة  درج��ة  على  احلا�شل 
جامعة �شالفورد يف بريطانيا، وهو باحث وموؤلف 
يف  والفنون  الثقافة  هيئة  يف  وحما�شر  مو�شيقي 
كونه  عن  ف�شاًل  �شرق”،  “اأورك�شرتا  وقائد  دب��ي 
العديد من  وله  والفيوال،  الكمان  اآل��ة  يف  خمت�شاً 

االألبومات املو�شيقية واملوؤلفات التي يحُعرب فيها عن 
اهتماماته بالدور الذي تلعبه املو�شيقى يف ترابط 
ال�شعوب ورقيها. بينما ميتاز الفنان طارق املنهايل 
ب��راع��ت��ه يف ال��ت��األ��ي��ف وال��ت��ل��ح��ني واإج���ادت���ه الأن����واع 
املحلية واخلليجية،  ال�شعبية  الفنون  خمتلفة من 
اأبو  يف  “اأكادميية بيت العود العربي”  وهو خريج 
ظبي، حيث تلقى تعليمه على يد املو�شيقار الدكتور 
اأ�ش�شت  التي  ب��دري  ت��اال  العازفة  اأم��ا  �شمة.  ن�شري 
حب  قادها  فقد  دب��ي،  يف  املو�شيقية  الفنون  مركز 
والغيتار  البيانو  على  العزف  تعلم  اإىل  املو�شيقى 
فردية  معزوفة  ت��وؤدي  اإماراتية  اأول  وهي  والناي. 

باملو�شيقى الكال�شيكية على اآلتي البيانو والناي.
�شهر  يف  �شنوياً  �شيعقد  ال��ذي  املهرجان  وين�شجم 
بدعم  للثقافة”  “دبي  ال����ت����زام  م����ع  ن���وف���م���رب، 
املواهب  واأ�شحاب  الثقافية واالإبداعية  ال�شناعات 
كمركز  دب��ي  اإم����ارة  مكانة  تعزيز  ب��ه��دف  ال�����ش��اب��ة، 
للمبدعني  ووج���ه���ة  وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل��ف��ن��ون  رئ��ي�����ش��ي 

ال�شاب.

»دبي للثقافة« تعلن جلنة حتكيم املهرجان

عيد الفرج �سخ�سية العام يف »دبي ملو�سيقى ال�سباب«

•• اأبوظبي-الفجر:

نيويورك  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ف��ن  رواق  ك�����ش��ف 
اأب���وظ���ب���ي ع���ن ا���ش��ت�����ش��اف��ة جم��م��وع��ة من 
يف  الفن  لع�شاق  ليتيح  املتنوعة  الفعاليات 
فنية  بتجربة  اال�شتمتاع  فر�شة  االإم��ارات 
وت�شت�شيف  ال��ع��ام.  نهاية  قبل  ا�شتثنائية 
اأف�����الم ق�شرية  ل�����ش��ب��ع��ة  ال��وج��ه��ة ع��ر���ش��اً 
الفنانة  م��ن  بتقييم  املنطقة  اأرج����اء  م��ن 
نوفمرب،   23 ي��وم  مزينة  هند  االإماراتية 
الذي  خليجية  ح��داث��ة  م��ع��ر���ص  ���ش��وء  يف 
الفن  ح��رك��ات  انطالقة  ت��اري��خ  ي�شتعر�ص 

احلديث يف اخلليج العربي. 
ال�شوء  اخل��ل��ي��ج  ب��ني  ف��ع��ال��ي��ة  ت�شلط  ك��م��ا 
يكون  م��ا  غالباً  التي  املنطقة  اأف���الم  على 
ال�شينما. وتتناول  ح�شورها قلياًل يف دور 
واملرتجمة  بالعربية  ال��ن��اط��ق��ة  االأف�����الم، 
الق�شايا  م��ن  جمموعًة  االإجنليزية،  اإىل 
املتغرية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ك��امل�����ش��اه��د  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
واجلماعات  االأف�����راد  ومت��ث��ي��ل  وال��ت��ق��ال��ي��د 
اإط��ار درام��ي �شاخر  والقلق االجتماعي يف 
حواريًة  جل�شًة  ال��ع��ر���ص  ويتبع  وخ��ي��ايل. 

جتمع الفنانة هند مزينة مع ع�شو هيئة 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ال��ت��دري�����ص يف ج��ام��ع��ة 
موا�شيع  ع����ن  ل��ل��ح��دي��ث  ي���ون�������ص  ع���ل���ي���اء 
والتعبري  التمثيل  اأ���ش��ك��ال  م��ث��ل  متنوعة 
ا�شتك�شاف  للعائالت  ال�شينما.وميكن  يف 
املميزة يف معر�ص حداثة  الفنية  االأعمال 

خليجية بطريقة ممتعة وتفاعلية يوم 27 
 11 بتاريخ  املعر�ص  اختتام  ويوم  نوفمرب 
دي�شمرب، وذل��ك خالل ج��والت يوم االأحد 
ال�شغار  للزوار  املوجهة خ�شي�شاً  العائلية 
من  متنوعًة  جمموعًة  لهم  ت��وف��ر  وال��ت��ي 
باملعر�ص  لال�شتمتاع  االإب��داع��ي��ة  الفر�ص 

برفقة ذويهم.
امل�������ش���روع ���ش��ال��ًة فنيًة  وت�����ش��ك��ل م�����ش��اح��ة 
خم�ش�شة  الفنون  مركز  يف  جت��اري��ة  غ��ري 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  م�����ش��اري��ع  ال���ش��ت�����ش��اف��ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ي���دي���ره���ا ف���ري���ق ع��م��ل رواق 
ومن  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  يف  الفن 

من  م��ع��ر���ص  اآخ����ر  ت�شت�شيف  اأن  امل���ق���رر 
بعنوان  دي�شمرب   6 بتاريخ  اجل��اري  العام 
ا�شتك�شاف  امل��ع��دن��ي��ة:  ال��ن��ق��ود  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
الثمانينيات  م��ن  االآرك��ي��د  ���ش��االت  األ��ع��اب 
امل���ع���ر����ص عماًل  وال��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات. ومي���ث���ل 
�شاالت  ذك��ري��ات  ي�شتعر�ص  تفاعلياً  فنياً 
ميكن  والتي  الكال�شيكية  الفيديو  األعاب 
ال��ك��ب��ائ��ن متعددة  ب��ه��ا ���ش��م��ن  اال���ش��ت��م��ت��اع 
يف  لرحلة  الفردية  الكبائن  اأو  الالعبني 

الذاكرة اإىل فرتة الثمانينات املميزة. 
ومي����ك����ن جت����رب����ة ال����ع����دي����د م�����ن األ����ع����اب 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة واأل���ع���اب ذات 
مل�����ش��ٍة ع�شرية من  ب��ت م��ع   16 ر���ش��وم��ات 
اإبداع جون بونر الذي �شمم اجلزء االأكرب 
امل�شتعملة  امل���واد  با�شتعمال  الكبائن  م��ن 
املعر�ص  زوار  ل��ي��ج��م��ع  ت��دوي��ره��ا  وامل���ع���اد 
وميكن  مم��ي��زة.  تفاعلية  لعب  جت��رب��ة  يف 
اال�شتمتاع باملفهوم املتكامل الذي يطرحه 
املعر�ص و�شط اأجواء م�شتوحاة من �شاالت 
االألعاب يف الثمانينات حيث تربز امل�شاهد 
الفريدة والنغمات املختارة بعناية على يد 

امل�شممني �شتيفن دوتي واإريك مارتن.

رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي يعلن 
عن جمموعة من الفعاليات قبل نهاية العام 

املنكــــــــو�ض
هذا  ويحُ�شتهر  النبطي  لل�شعر  مو�شيقى  ب���دون  غنائي  حل��ن  ه��و  املنكو�ص 
اللحن يف دول اخلليج العربية، يحُطرب ال�شامعني  من خالل تفعيلته املميزة 

وامل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ن ب��ح��ور ال�����ش��ع��ر النبطي 
االأخرى و�شمي املنكو�ص بهذا اال�شم الأن 
غنى مرتفع  املوؤدي يبداأ  ال�شعر ب�شوت محُ
ثم ينخف�ص ال�شوت بعد ذلك مع نهاية 
ال�شوت  االن��خ��ف��ا���ص يف  ه���ذا  ال�����ش��ط��ر، 
ي�شمى  املنكو�ص اأي انتك�ص ال�شوت. وعليه 
قامت جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
باإعادة  اأبو ظبي  الثقافية والرتاثية يف 
اإح���ي���اء ه����ذا ال���ف���ن م���ن خ����الل تنظيم 
�شاطئ  م�����ش��رح  ع��ل��ى  امل��ن��ك��و���ص   برنامج 
م�شابقة  عن  عبارة  والربنامج  الراحة 
يتناف�ص بها امل�شاركني بتقدمي الق�شيد 

املحُغنى   )املنكو�ص( اأمام جلنة التحكيم الختبار االأداء وقوة ال�شوت وااللتزام 
مرحلتني  خ��الل  م��ن  املت�شابقني  تقييم  يتم  املنكو�ص. وعليه  بلون  الكلي 
املرحلة االأوىل قبل الربنامج وهي مرحلة ت�شفية امل�شاركني وفرز  املوؤهلني 
لدخول امل�شابقة الر�شمية مل�شرح �شاطئ الراحة والذي يحُبث من خالل قناة 
بينونة يف 18 حلقة و�شواًل  للحلقة النهائية واالإعالن عن �شوت املنكو�ص 
احلائز على الراية والفي�شل يف الت�شفيات النهائية ت�شويت اجلمهور. نحن 
بحاجة الإحياء مثل هذه امل�شاريع واملرتبطة بالرتاث االإماراتي خا�شة، الأن 
ال�شعبية  واالأمثال  اليدوية  ال�شعبية  واحلرف  الفنون  من  العديد  هنالك 
والتي بحاجة اإىل اإحياء الرتباطها بفرتة معينة من تاريخ االآباء واالأجداد 
ففي ظل  تقدم اآباءنا واأجدادنا يف ال�شن اأو مبجرد اأن يغيبهم املوت جند اأن 
الكثري من الكنوز الرتاثية تحُدفن معهم، فال بد من  اإحياء بع�ص امل�شاريع 
الرتاثية القابلة لالندثار حتى جنمع ما بني الرتاث واملعا�شرة، واأال تطغى 

االأخرية على الهوية.                                                   �سعيد الزعابي

•• ال�شارقة-الفجر:

ت�شدر  ال��ت��ي  االأ�شبوعي”  “النا�شر  جم��ل��ة  رّك�����زت 
على  اجل��دي��د،  عددها  يف  للكتاب،  ال�شارقة  هيئة  عن 
معر�ص ال�شارقة الدويل للكتاب بدورته ال� 41، الذي 
الثقايف،  ال�شارقة  م�شروع  �شمن  جديداً  اإجن��ازاً  حقق 
“اأكرب  بح�شوله للعام الثاين على التوايل على لقب 
الرتجمة  و�شراء حقوق  بيع  للكتاب يف  معر�ص دويل 
ون�شرت املجلة تقريراً عن املعر�ص بعنوان  والن�شر”. 
للكتاب  ال�شارقة  معر�ص  يف  توّجه  الكلمة  “عا�شمة 
“موؤمتر  ع��ن  ت��ق��ري��ر  ع��ن  ف�����ش��اًل  للعامل(”،  )ك��ل��م��ة 
والقراءة  الن�شر  ع��ل��ى  امل��ج��ل��ة  ورّك����زت  النا�شرين”. 
املعر�ص.  “�شيف �شرف”  باإيطاليا  ال�شارقة  واحتفاء 
وبورخي�ص  “اجلاحظ  م��و���ش��وع��ات��ه��ا  ���ش��م��ن  وم����ن 
و”دانتي.. رحلة  يلتقيان يف مديح الكتاب والقراءة”، 
عربية  و”مبادرات  والكمال”،  ال��ع��دال��ة  ع��ن  البحث 

حلماية اأعمال املوؤلفني والنا�شرين«.
ق�����راءة ت��ل��ي��ل��ي��ة للرواية  ال���ع���دد اجل���دي���د  وت�����ش��م��ن 
اأح��دث موؤلفات �شاحب  وهي  “اجلريئة”  التاريخية 

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
ع�شو املجل�ص االأعلى، حاكم ال�شارقة.

التحرير،  رئي�ص  للكتاب،  ال�شارقة  هيئة  رئي�ص  وكتب 
ال�  العدد  افتتاحية  العامري  ركا�ص  بن  اأحمد  �شعادة 
جاء  جديد”،  عاملي  “اإجناز  بعنوان  املجلة  م��ن   49
لقب  للكتاب  ال���دويل  ال�شارقة  معر�ص  “نيل  فيها: 
التوايل،  الثاين على  العامل، للعام  املعر�ص االأكرب يف 
ال�شارقة  الإم������ارة  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ك��ان��ة  ي���وؤك���د 
وم�شروعها الثقايف التنويري، يف العامل. كما يحّفزنا 
على امل�شي اإىل االأمام، وفق روؤية احلاكم احلكيم التي 
م�شيفاً:  ت�شّكل خريطة طريق للحا�شر وامل�شتقبل”، 
�شاحب  اإىل  اجلديد  العاملي  االإجن��از  باإهداء  “نتقدم 
راعي  وامل��وؤرخ،  واملوؤلف  املثقف  ال�شارقة،  ال�شمو حاكم 
هذا  اأن  امل�����ش��رق��ة«.واأك��د  الكلمة  عا�شمة  يف  الكلمة 
وحر�ص  احلكيم  احلاكم  جلهود  ثمرة  ياأتي  االإجن���از 
�شموه على تعزيز الدور العربي يف م�شرية احل�شارة. 
اإجنازاً  للكتاب  ال�شارقة  ملعر�ص  اجلديد  اللقب  ويحُعّد 
الكلمة يف  ق���وة  ع��ل��ى  ي��وؤك��د  ال��ع��رب��ي��ة،  للثقافة  ع��امل��ي��اً 
التنوير والنه�شة والتقدم، واأثرها احليوّي يف اإحداث 

اجلديد  العدد  الب�شر.وت�شمن  حياة  يف  اإيجابي  فرق 
ح��وارات خا�شة مع  االأ�شبوعي”  “النا�شر  من جملة 
دجانغرانغ،  بينا  مِن��رود  الت�شادي  وال��روائ��ي  ال�شاعر 
ومع املرتجم ال�شوري رفعت  املعرف با�شم “مِنرود”، 
اأح��م��د عبد  ال��روائ��ي وامل��رتج��م امل�شري  عطفة، وم��ع 
نوبل  بجائزة  الفائزة  مع  مرتجماً  وح��واراً  اللطيف، 
يف االأدب للعام 2022، الروائية الفرن�شية اآين اإرنو، 
ف�شاًل عن مقاالت ودرا�شات واأخبار وتقارير يف �شوؤون 
التحرير،  م��دي��ر  وال��ق��راءة.وك��ت��ب  والن�شر  ال��ت��األ��ي��ف 
“قرابة  عن  “رقيم”  زاويته  العامري،  علي  ال�شاعر 
“النا�شر  ملجلة  االأوىل  الدولية  الندوة  االأبجديات”، 
للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  نظمتها  ال��ت��ي  االأ�شبوعي” 
ال�شارقة  معر�ص  من   41 ال���  ال��دورة  فعاليات  �شمن 
“قامت  الهيئة  اأن  ال��زاوي��ة  للكتاب. وج��اء يف  ال��دويل 
بتوثيق اأوراق الندوة مع �شهادات �شخ�شية للم�شاركني 
الهيئة  اأ�شدرته  كتاب  يف  الرتجمة،  يف  جتاربهم  عن 
بعنوان )قرابة االأبجديات.. �شبع اأوراق بحثية و�شبع 
�شهادات يف الرتجمة(، م�شيفاً: “بهذه اخلطوة، توؤكد 
الهيئة على اأهمية توثيق االأعمال التي من �شاأنها اأن 

املعرفة  لالأجيال وطالب  وحا�شراً  حّياً  تبقى ر�شيداً 
والباحثني يف �شوؤون الثقافة«.

النا�سر الأ�سبوعي تركز على الإجناز العاملي اجلديد ملعر�ض ال�سارقة للكتاب
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�سكانه يتنوعون بني الب�سر والقوار�ض والقطط الناطقة

متعددة اأزمان  عليه  مرت  منزل  تاريخ  حتكي  ق�س�ض  ثالث   :The House

ريفية  ع��ائ��ل��ة  ح����ول  االأوىل  احل��ك��اي��ة  ت��ت��م��ح��ور 
االأثرياء  اأق���ارب���ه���ا  م���ن  زي�����ارة  ت��ب��اغ��ت��ه��ا  ف���ق���رية، 
�شديد  باإزعاج  الزيارة  تلك  تت�شبب  املتعجرفني. 
�شفقة،  عقد  اإثرها  على  ليقّرر  اإدموند،  للوالد، 
املعماري فان  املهند�ص  ت�شبه �شفقة فاو�شت، مع 
�شونبيك، ال�شتبدال منزلهم القدمي باآخر جديد 

وموؤثث باأحدث املفرو�شات.
ما  و�شرعان  املحُ���رتف،  امل�شكن  اإىل  العائلة  تنتقل 
ت��غ��رق يف ف��خ اال���ش��ت��ه��الك امل��ف��رط ل��ك��ل و�شائل 
با�شتثناء  امل��ن��زل،  �شمن  جماًنا  املتوفرة  ال��راح��ة 
و�شقيقتها  غ��وث(،  )ميا  مايبل  ال�شغرية،  االبنة 
ال��ر���ش��ي��ع��ة، ال���ت���ي ت����رى يف ال���ظ���الل م���ا يعجز 
والداها )ماثيو غود وكلوديا بالكلي( عن روؤيته 
املنهمكني يف  البناء  بفعل غ�شاوة اجل�شع، كعمال 
ظ���الم و���ش��م��ت م��ري��ب��ني، وال��ت��ع��دي��الت اليومية 
واأثاثه،  البيت  بنية  على  املهند�ص  يجريها  التي 
و�شواًل اإىل الزي اجلديد الذي مينحه �شونبيك 
للوالدين الطامعني، وقد �شممه على هيئة اأثاث 
منزيل، �شيبتلع ج�شدي الوالدين يف اآخر احلكاية، 

حتى يغدَوا قطع اأثاث تلتهمها النريان.
القوار�ص  م��ن  ف��اأب��ط��ال��ه��ا  ال��ث��ان��ي��ة،  الق�شة  اأم���ا 
)جارفي�ص  ب��رام��ج  م��ط��ور  ي��ع��م��ل  اإذ  امل��ت��ح��دث��ة، 
للبيع،  فخم  منزل  عر�ص  على  ا�شم  ب��ال  ك��وك��ر( 
حم���اواًل اإخ��ف��اء عيوبه ال��ع��دي��دة، واأ���ش��واأه��ا غزو 
للمنزل،  التحتية  البنية  واحل�����ش��رات  اخلناف�ص 
امل�شكلة.  ت��ع��ال��ج  ال  وجتميلية  �شطحية  ب��ح��ل��ول 
قار�شني،  زب��ون��ني،  انتباه  ج��ذب  امل��ط��ور يف  يفلح 
يقّرران  ث��م  ال��ن��وم،  غ��رف  اإح���دى  روؤي���ة  يطلبان 
اإبداء  با�شتثناء  م��ربر  اأي  دون  م��ن  فيه  امل��ك��وث 
الذي  للمطور  املنزل  ب�شراء  امل�شتمر  اهتمامهما 
ين�شاع لرغباتهما، حتى ي�شتوليا ب�شكل كلي على 
واالأقارب  االأ���ش��دق��اء  من  جمموعة  برفقة  بيته 

االآخرين.

موؤجرة  عن  فهي  غرابة،  الثالثة  الق�شة  تقل  ال 
)����ش���وزان ووك����وم����ا(؛ قطة  ���دع���ى روزا  تحُ م���ن���زل، 
تعي�ص يف منزل يغرق كل ما حوله باملياه ب�شبب 
اال�شت�شالم  ترف�ص  ذل���ك،  م��ع  لكنها،  في�شان. 
للطوفان القادم قريًبا، وت�شع يف كل يوم خطًطا 
با�شتمرار  املنزل، وت��اول  اإ�شالح  عديدة الإع��ادة 
يت�شاقط  ال����ذي  اجل������دران  ورق  اإل�������ش���اق  اإع������ادة 
االثنني،  م�شتاأجريها  مطالبة  ال��رط��وب��ة،  بفعل 
النقود  ب��دف��ع  ب��ال��ن��اج��ي��ني،  ت�شميتهما  واالأ����ش���ح 
مقابل اإقامتهما، مع اأن النقود مل يعد لها قيمة 
و�شط ذلك املكان املعزول عما حوله باملياه. يغادر 
اأم��اًن��ا، ويف  اأك��رث  للعثور على مر�شى  امل�شتاأجران 
ا، فتقود منزلها  النهاية تقتنع روزا باملغادرة اأي�شً

يف عر�ص البحر اإىل مكان اآخر.
معان  يف  الثالث  الق�ش�ص  اخت�شار  ال�شعب  من 
ترك  املنزل"  "حكايات  فيلم  يتعمد  اإذ  حم���ددة، 
ب��داًل من تقدمي  االأ�شئلة،  واب��ل من  امل�شاهد مع 
باللغز  اإي��اه��ا  حميًطا  و�شهلة،  وا���ش��ح��ة  اإج��اب��ات 
جمرياتها،  مع  بالتفاعل  للم�شاهد  ي�شمح  الذي 
ي�شبع من ف�شوله، فينطلق يف  اأن  دون  لكن من 
ب��اح��ًث��ا عن  ال��ك��ام��ن وراءه����ا،  رح��ل��ة لفهم املنطق 

الق�ش�ص  رب��ط  ل��ه  تحُتيح  ال��ت��ي  الب�شرية  االأدل����ة 
ببع�شها وا�شتنتاج املعنى من خلفها.

تنقل الق�شة االأوىل اأجواًء فكتورية مظلمة، لكنها 
ت�شتند يف بنائها اإىل الدراما االإغريقية امل�شرحية 
اإذ يودي اخلطاأ الرتاجيدي، وهو  اإىل حد بعيد، 
ويت�شبب يف هالكه  بالبطل  ال�شخ�شية،  يف  عيب 
حالة  يف  ال��رتاج��ي��دي  العيب  ه��و  اجل�شع  املبكر. 
اإدم���ون���د ال�����ش��ِره ل��ل��ن��ج��اح وال��رف��اه��ي��ة، م��ن دون 
يتناول  م���راده.  تقيق  اأج��ل  م��ن  للكد  ا�شتعداد 
اإدموند الطعام ب�شراهة �شديدة، وال يتوانى عن 
وم��ن �شمنه منزل  ال��ق��دمي،  اأث���اث منزله  ح��رق 
األعاب طفلته، الإيقاد نار املدفاأة اجلديدة، ويحمل 
يف داخله حقًدا دفيًنا على طبقته واأبنائها، يكلله 
ب��ال�����ش��ع��ادة امل��ط��ل��ق��ة ال��ت��ي ي��ع��رب عنها ل���دى هدم 
اإ�شكالًيا، يرف�ص  القدمي، ما يجعله فرًدا  منزله 
العامل الذي  اإليه، ويرف�شه  العامل الذي ينتمي 
اإذ  اإليه،  االنتماء  من  اإي��اه  مانًعا  ا،  اأي�شً ي�شتهيه 
املنزل فكرة  بناء  امل�شتمرة على  التعديالت  تنفي 
املنزل،  ال��ت��ي مت��ّي��ز مفهوم  اال���ش��ت��ق��رار وامل��األ��وف 
وتتغري  ��رم��ى  تحُ ج���دي���دة،  ب��اأغ��را���ص  وت�شتبدلها 

وتتعدل مع كل يوم جديد.

طوال  اخلياطة  ماكينة  ال��زوج��ة  ت���الزم  ك��ذل��ك، 
اإ�شارة اإىل العبودية املعا�شرة وطرقها  يومها، يف 
غ���ري امل��ب��ا���ش��رة يف ت��وي��ل االأف������راد ط��وع��ًي��ا اإىل 
على  االأ���ش��خ��ا���ص  يتكئ  ال��رب��ح.  هدفها  ماكينات 
يتال�شون  يجعلهم  ح��د  اإىل  امل��ادي��ة،  احل��اج��ي��ات 
االأمر  ال��وح��ي��دة،  هويتهم  ه��ي  لت�شبح  اأم��ام��ه��ا، 
الذي عرب عنه املخرجان مع تول الزوجني اإىل 
بامتالكها.  حلما  لطاملا  التي  كتلك  اأث��اث،  قطع 
يتحول امل�شتهى واملقد�ص اإىل جحيم وكابو�ص ال 
اإىل  احللم  ويتحول  االأوىل،  الق�شة  يف  ينتهيان 

قاتل، واملنزل اإىل حمرقة.
اأحداثها يف اأمريكا  اأما ق�شة املطور التي جتري 
خالل فرتة الركود بني عامي 2007 و2009 
ال��و���ش��ط��ى و�شراعها  ال��ط��ب��ق��ة  اأح����الم  ف��ت��ت��ن��اول 
جًدا،  القريب  الفقر  خط  عن  لالبتعاد  امل�شتمر 
ب��ا���ش��ت��ث��م��ارات م��ه��ددة ب��اخل�����ش��ارة، ل��الف��ت��ق��ار اإىل 
ع��وام��ل ال��ن��ج��اح م��ن خ���ربات وجت����ارب ومعارف 
ال�����ش��دم��ات املالية  ي��ت��ح��م��ل  وراأ�������ص م����ال ك��ب��ري 

الكربى.
ع��ل��ى خ���الف امل�����ش��ت��ث��م��ر ال�����رثي، ي��خ�����ش��ى املطور 
اخل�شارة، الأنه لي�ص بو�شعه تمل تكاليفها. "لقد 
ا�شتثمرت حياتي كلها يف هذا املنزل"، ي�شيح بطل 
وبنيته  يتهاوى  بيته اجلديد  الق�شة، فيما يرى 
التحتية تتاآكل ببطء اأمام عينيه. تقرتح الق�شة 
الثانية اأن الفقراء لي�شوا جتاًرا ماهرين، بل هم 
اأ�شرى خماوفهم املادية، ما يجعلهم عر�شة ب�شكل 

كبري اإىل االإخفاق يف م�شاريعهم.
يف  تتمثل  ل��ل��رب��ح،  فر�شة  امل��ط��ور  يلمح  فعندما 
امل�شرتيني املحتملني، يغدو رهن تلك االحتمالية 
وع���ب���ًدا ل��ه��ا، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن م��ع��رف��ت��ه املوؤكدة 
ب�شاآلة الفر�شة، اإذ ال يقدم امل�شرتيان املحتمالن 
نفقته،  ع��ل��ى  يعتا�شان  ب��ل  ل��ل��م��ط��ور،  منفعة  اأي 
ا�شتثمار  اإىل  اإي����اه  حم��ول��ني  م��ن��زل��ه،  وي��خ��رب��ان 

فا�شل، ومكتفيني برتديد جملة: "نحن مهتمان 
جًدا باملنزل"، التي جتعل املطور الهًثا با�شتمرار 
اإىل  "الفر�شة"، وتوله من قار�ص متكلم  وراء 
قار�ص حقيقي، مي�شي على اأربع، مدمًرا ما تبقى 

من منزله باأ�شنانه.
الق�شتني  يف  ال���ع���ال���ي���ة  ال���ك���اآب���ة  ج���رع���ة  وب���ع���د 
ب�شيًطا  اأم���اًل  الثالثة  الق�شة  تقدم  ال�شابقتني، 
طوياًل  ت�شبثت  التي  ف��روزا  املتخيلة،  نهايتها  يف 
وترميمه  اإ�شالحه  حماولة  املتال�شي،  مبنزلها 
من دون جدوى، تتقبل اأخرًيا فكرة امل�شي قدًما، 
اأب��ًدا؛ قط  تتوقع  امل�شاعدة من حيث مل  وتاأتيها 
اأخرًيا  البداية، لتقتنع  اأزعجتها زيارته يف  هيبي 
فتتخلى عن كل  اآن،  والعملي يف  الغريب  بنهجه 

املجهول  اإىل  مبنزلها  وتبحر  �شابًقا،  كبلها  م��ا 
الذي كانت ترتعب منه �شابًقا، مف�شلة البقاء يف 

م�شاحتها االآمنة الوهمية.
 Nexus اأن����ت����ج����ت����ه  ال���������ذي  ال���ف���ي���ل���م  ي�����ق�����دم 
ب�شرًيا  اإذهااًل  "نتفليك�ص"،  وتبثه   ،Studios
التحريك  تقنية  يف  ه��ائ��ل��ة  وب��راع��ة  مثيله،  ق��ل 
والقدرة على ر�شد التفا�شيل احل�شية والع�شور 
ا، فمن  الزمنية املختلفة مع اإبراز ت�شابكاتها اأي�شً
القرن التا�شع ع�شر امليالدي اإىل االألفية الثانية، 
م��ت��خ��ي��ل، ميثل  دي�����ش��ت��وب��ي  ع����امل  اإىل  و�����ش����واًل 
الزمن  ع��رب  املمتدة  الق�شة  تت�شارك  امل�شتقبل، 
اأفكاًرا عن املادية والراأ�شمالية واجل�شع واملثالية 

ا. والوحدة... وعن اخلال�ص اأي�شً

خالل   ،The Witcher �شل�شلة  من  ال��راب��ع  املو�شم  على  العمل  ب��دء  نيتفلك�ص  من�شة  اأعلنت 
اأكتوبر املا�شى، ومن املقرر اأن تك�شف ال�شبكة عن موعد حمدد بالتزامن مع بداية العام املقبل، وفقا 

."nme" للتقرير الذى ن�شر على موقع
وذلك بعد اأن اأعلن املمثل العاملى هرنى كافيل بطل م�شل�شل The Witcher، عن خروجه من 
العمل قبل بدء العمل على املو�شم الرابع من �شل�شلة نتفليك�ص، وفًقا للتقرير الذى ن�شرعلى موقع 
"nme"، واأعلن عن اختيار املمثل ال�شاب ليام هيم�شورث يف خالل املو�شم اجلديد من ال�شل�شلة.

"ميرر ال�شعلة" اإىل هيم�شورث، وذلك بعد االنتهاء من الت�شوير املو�شم  اأنه �شوف  وك�شف كافيل 

املقبل  العام  �شيف  خ��الل  يعر�ص  اأن  املقرر  من  وال��ذي   ،The Witcher �شل�شلة  من  الثالث 
بعد. حمدد  موعد  عن  تعلن  مل  املن�شة  اأن  اأال   ،2023

 واأعلن كافيل عن االأمر من خالل ح�شابه على موقع ال�شور اإن�شتجرام، حيث كتب كافيل: "كانت 
رحلتي مع �شخ�شية جريالت اأوف ريفيا مليئة بالوحو�ص واملغامرات، ولالأ�شف، �شاأ�شع ميداليتي 
و�شيويف للمو�شم الرابع، وعو�شا عني  �شيتوىل ال�شيد الرائع ليام هيم�شورث عباءة الذئب االأبي�ص، 
كما هو احلال مع اأعظم ال�شخ�شيات االأدبية، اأقدم ال�شعلة باحرتام للوقت الذي اأم�شيته يف جت�شيد 

ودقة". روعة  اأكرث  رحلة  ل�  الرجل  هذا  ياأخذ  ليام  لروؤية  واحلما�ص   Geralt

ما  وروؤي��ة  بالغو�ص  ا�شتمتع  رائ��ع،  لها عمق  ال�شخ�شية  �شيدي، هذه  "ليام،  قائال:  كافيل  واأنهى   
ميكنك اأن جتده".

وي�شتند م�شل�شلThe Witcher اإىل �شل�شلة كتب تمل ذات اال�شم للكاتب البولندى اأندريه 
الوحو�ص  �شياد   ،Geralt of Rivia ق�شة     The Witcher يتابع  حيث  �شابكوف�شكى، 
اأك��رث �شًرا من  اأنهم  النا�ص غالًبا  ال��ذى يكافح للعثور على مكانه فى عامل يثبت فيه  االن��ف��رادى، 
اأن  �شابة مع هدية خا�شة، يجب  واأم��رية  �شاحرة قوية،  القدر نحو  لكن عندما يدفعه  الوحو�ص، 

يتعلم الثالثة كيفية التنقل ب�شكل م�شتقل يف القارة املتقلبة ب�شكل متزايد.

بدء العمل على املو�سم الرابع لـ The Witcher بعد خروج هرنى كافيل

ق�س�ض  ثالث   )2022 املنزل"،  )"حكايات   The House فيلم  يقدم 
اأزمان  عليه  مرت  وا�سع،  طابقي  ملنزل  متخياًل  تاريًخا  حتكي  متحركة، 
متعددة وم�ستوطنون خمتلفون، يتنوعون بني الب�سر والقوار�ض والقطط 
الناطقة. اأّلف الكاتب امل�سرحي االأيرلندي اإيندا وال�ض الق�س�ض الثالث، 
واأخرج كاًل منها خمرج خمتلف، وهم اإميا دي �سويف ومارك جيم�ض رويلز، 
جمملها  يف  اأعمالهم  لتت�سارك  بايزا،  وبالوما  بار،  فون  ليندروث  ونيكي 
نغمة مربكة و�سريالية، ت�سف العالقة املعقدة التي يبنيها ال�سكان، ب�سرًا 
كانوا اأم حيوانات، مع م�ساكنهم، �سواَء ا�ستلبت منهم، اأو انتزعوها عنوة، 

اأم تالحموا معها اإىل حد التال�سي واال�سمحالل.
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كيف نتخل�ض من عادة 
تناول احللويات؟

"ياأكلون" يف  ع��ادة  النا�ص  اأن  الرو�شي،  النف�ص  ع��امل  �شاب�شني،  اإيليا  اأعلن 
حالة عدم الراحة احللويات. لذلك يجب ا�شتبدال هذه العادة باأخرى اأكرث 

فائدة.
اأ�شباب  من  اأن��ه  اإىل  "اإزفي�شتيا"،  �شحيفة  مع  مقابلة  يف  �شاب�شني  وي�شري 
عدم الراحة، ال�شعور بالوحدة، االإجهاد، التعب والغ�شب واال�شتياء. ووفقا 
له من دون التعامل مع اأ�شل امل�شكلة النف�شي ال جدوى من تغيري عادات 
ال�شكر. وبعد  باإ�شتهالك  اأوال تديد �شبب االإف��راط  اأن��ه يجب  اأي  االأك��ل. 

ذلك فقط ميكن البحث واإيجاد البديل لعادة تناول احللويات باأخرى.
بعادة غري  النا�ص  ي�شتبدلها  �شيئة،  ع��ادة  التخل�ص من  اأج��ل  "من  ويقول، 
اأي�شا.  احللويات  على  ينطبق  وه��ذا  الوظيفة.  نف�ص  ت��وؤدي  ولكنها  �شارة، 
فبعد تديد �شبب الرغبة ال�شديدة بتناول احللويات، يجب اإيجاد البديل 

املفيد الذي ي�شمح برتك هذه العادة من دون اأي �شرر".

منتجات ترفع ب�سورة حادة 
م�ستوى ال�سكر يف الدم

م�شتوى  اأن  الرو�شية،  التغذية  خبرية  �شولوماتينا،  يلينا  الدكتورة  اأعلنت 
ال�شكر يف الدم ميكن اأن يرتفع حتى عند تناول اأطعمة مرة، اإذا كان موؤ�شر 

ن�شبة ال�شكر فيها مرتفعا مثل اجلعة.
وت�شري اخلبرية يف حديث ل�شحيفة "اإزفي�شتيا"، اإىل اأن اأطعمة من الدقيق 
االأبي�ص املحتوية على ال�شكر، ميكن اأن ت�شبب زيادة حادة يف م�شتوى ال�شكر 

بالدم. كما اأن االأطعمة املرة مثل اجلعة ميكن اأن ت�شبب نف�ص ال�شيء.
املخاطي،  الغ�شاء  تهيج  التي  املحالة،  الغازية  امل�شروبات  "جميع  وتقول، 
ت�شاعد على ت�شريع امت�شا�ص ال�شكر. كما ميكن اأن يرتفع م�شتوى ال�شكر 
االأبي�ص. وقد  الدقيق  امل�شنوعة من  وامل��واد  الدم عند تناول احللويات  يف 
ال�شكر فيها مرتفع مثل  ن�شبة  امل��ذاق، ولكن موؤ�شر  امل��واد م��رة  تكون ه��ذه 
اجلعة. ويرتفع م�شتوى ال�شكر ب�شورة حادة عند تناول اأطعمة من الدقيق 

االأبي�ص مع ال�شكر".
ووفقا لها، من االأف�شل تناول اأطعمة ال ت�شاعد على ارتفاع م�شتوى ال�شكر 

يف الدم.
االأط��ع��م��ة غ��ري حم���الة، مثل اخل�شروات  ت��ك��ون ه��ذه  م��ا  "غالبا  وت��ق��ول، 
الورقية واخل�شار، حتى اأنها قادرة على امت�شا�ص ال�شكر املوجود يف الدم 

وتعوي�ص م�شتواه".
ال�شكري  التي ت�شاعد على تطور مر�ص  االأخ��رى  العوامل  اأن  اإىل  وت�شري، 
وح��ال��ة م��ا قبل ال�����ش��ك��ري، ه��ي م��ق��اوم��ة االأن�����ش��ول��ني، اال���ش��ت��ع��داد الوراثي 

واالإجهاد املزمن والوزن الزائد.

-ما هي اأكرب ثالث حميطات يف العامل من حيث االت�ساع؟
املحيط الهادي - املحيط االأطل�شي - املحيط الهندي

-مما ي�سنع الفلني ؟
الفلني ي�شنع من حلاء نوع من ا�شجار البلوط وهوبلوط الفلني حيث 
يتم تق�شريه و�شناعة الفلني منه وهو يتميز بانه خفيف جدا ومقاوم 

للماء اي ان املاء الينفذ منه
- من هو مكت�سف النيرتوجني؟

عام  النيرتوجني  اكت�شف  ا�شكتلندي  كيميائي  رذرف����ورد  دان��ي��ال  ه��و 
.  1772

املاء. يف  ال�شباحة  ميكنه  ال�شيهم  • حيوان 
حرقه. عند  اأخ�شر  لونه  ي�شبح  • اللفت 

عام. كل  واملهرتئة  البالية  العملة  من  طن   7000 تتلف  املتحدة  • الواليات 
البطاط�ص. رقائق  على  دوالر  ماليني   10 حوايل  يوميا  ينفقون  • االأمريكيني 

ال�شني. يف  ا�شتخدامها  مت  ورقية  عملة  • اأول 
االإن�شان. ج�شم  من   90% ي�شكلون  والنيرتوجني  والهيدروجني  والكربون  • االك�شجني 

مغناطي�شية. موجة  عن  عبارة  هو  • ال�شوء 
والكربيت. ال�شخري  وامللح  الفحم،  بخلط  ي�شنع  البارود  اأن  تعلم  • هل 

�شوتية. حبال  لديها  لي�ص  • الزرافة 
يوميا. الطعام  من  وزنها  �شعفي  تاأكل  الطيور  • معظم 

ري�شها. من  اأقل  تزن  احلمامة  • عظام 
رقبته. بتمديد  اإال  ي�شيح  اأن  ميكنه  ال  • الديك 

كيلومرت.  24 بعد  عن  املاء  تت  االأ�شوات  �شماع  ميكنها  • الدالفني 
ترجيح. اأقرب  على  القدمية  م�شر  يف  اخرتع  • املق�ص 

احلمامات وال�صياد
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اخليار والفيتامينات
اأف����ادت درا���ش��ة علمية 
اخل���ي���ار  ع�������ش���ري  اأن 
و�شيلة  اأف�������ش���ل  ه����و 
ل�����ل�����ح�����������ش�����ول ع���ل���ى 
الفيتامينات واملعادن، 
وال�������ب�������دي�������ل اجل����ي����د 
املحالة؛  للم�شروبات 
بالفيتامينات،  لغناه 
وامل����ع����ادن، واالأل���ي���اف 
واملغذيات  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ت�شاعد  التي  النباتية 

على احلفاظ على �شحة اجل�شم والعقل.
ال�شارة عن  ال�شموم  تكمن يف طرد  اخليار  فوائد  اأن  اإىل  الدرا�شة  وت�شري 
– ويحتوي  الكلى  ح�شى  اإذاب��ة  ميكنه  بانتظام  ا�شتخدامه  وعند  اجل�شم، 
احتياجاته  من  كبري  بجزء  اجل�شم  متد  التي  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  على 

الغذائية.
باالإ�شرتوجني  املرتبطة  ال�شرطانات  حماربة  يف  اخليار  ق�شر  ي�شاعد  كما 

مثل �شرطان الثدي، املبي�ص، الرحم، و�شرطان الربو�شتات.
العادية، ويحافظ  املياه  �شرب  رتابة  وي�شاعد �شرب ع�شري اخليار يف ك�شر 
على رطوبة اجل�شم التي ت�شاعد على اإبقاء خاليا اجل�شم ن�شيطة، اإ�شافة 
ي�شاعد  واملياه؛ وبالتايل  الغذائية  باملواد  الوزن، فاخليار غني  اإنقا�ص  اإىل 

على كبح ال�شهية وال�شعور بال�شبع.
العديد  وي��ع��ال��ج  اله�شمي،  اجل��ه��از  و�شحة  اله�شم  م��ن  اخل��ي��ار  ويح�شن 
ب�شبب  وهذا  املعدة(؛  والتهاب  اله�شم،  )ع�شر  مثل:  ال�شحية  امل�شاكل  من 

حمتواه العايل من االألياف الغذائية.

وقفت جمموعة كبرية من احلمام اللتقاط احلب من على االر�ص وقد ان�شغلن متاما بذلك فجاءت حمامة 
بي�شاء جميلة ت�شرخ عليهم وتقول يا ويلكن لقد وقفنت على �شبكة ال�شياد املاكر فلو جاء االآن و�شحبها لوقعنت 
كلكن فيها فاأ�شرعت احلمامات وطارت من طارت وا�شتبكت خيوط ال�شبكة مع ارجل بع�شهن وقد اخذن فرتة 
حتى ا�شتطعن الطريان ومل يبق غري واحدة اأخذت تاول الهروب من ال�شبكة لكن ال حمال، حتى جاء ال�شياد 
املاكرات وماذا �شاأفعل بواحدة.. فرتكها  ايتها  ال�شبكة وق��ال.. حمامة واحدة فقط  فنظر فوجدها وحدها يف 

وذهب رمبا ياأتي غريها فواحدة ال تكفي.
عندما ذهب ال�شياد قالت احلمامة لزميالتها ال تقفن هكذا هيا فلنحمل ال�شبكة ونطري بها ملكان اآخر حتى 
نزلن يف  االخ��رى حتى  اطرافها وفيها احلمامة  ال�شبكة من  ننقذ �شديقتنا، فنزلت احلمامات وقمن بحمل 
مكان اآخر يقع فيه جحر احد الفئران وهو �شديق لهن ونادين عليه فخرج وقام بواجبه واطلق �شراح احلمامة 
اال�شرية.. بعدها وقفن ي�شحكن فقالت احداهن اعرف اين يوجد ال�شياد االن هيا فلنحمل ال�شبكة ونطري بها 
ونلقيها عليه .. �شحك اجلميع وقمن بحمل ال�شبكة والطريان بها وعلى اطراف البحرية القني ال�شبكة لتنزل 
فوق راأ�ص ال�شياد الذي فوجيء بنف�شه ا�شري �شبكته واحلمامات تطري فوق راأ�شه يهدلن ويغنني فغ�شب وهاج 

وقال انا املخطىء لو اخذت ال�شبكة و�شديقتكن فيها لكننت االآن باكيات ايها احلمامات املاكرات . 

اأن  ال����دم،  اأم���را����ص  اأخ�����ش��ائ��ي  اأن���دري���ه نوفيت�شكي،  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن 
اإىل م�شكالت  ت�شري  الذاكرة، هي عالمات  و�شعف  االأط��راف  تنمل 
ملوقع  حديث  يف  الرو�شي  االأخ�شائي  وي�شري  ال��دم��وي��ة.  ال���دورة  يف 
من  يعانون  ال��ذي��ن  االأ�شخا�ص  اأن  اإىل   ،doctorpiter.ru
اأيديهم  ب�����رودة  ال���دم���وي���ة، ي�����ش��ت��ك��ون م���ن  ال�����دورة  ا���ش��ط��راب��ات يف 
الدم  تدفق  ا�شطراب  اإىل  بالذات،  هذا  "ي�شري  ويقول،  واأقدامهم. 
يف االأج��زاء البعيدة من االأط��راف العليا وال�شفلى. وقد ت�شل يف 
احلاالت ال�شديدة تغريات يف اجللد، يطلق عليها القرح ال�شمورية، 
التهاب الوريد  اأن البع�ص يعاين من  ال�شاق. كما  تظهر يف منطقة 

والتهاب الوريد التجلطي )اخلثاري(.
ب�شبب  ال��دم��وي��ة  ال���دورة  يف  ا���ش��ط��راب  يح�شل  اأن  ميكن  وي�شيف، 
عدم كفاءة القلب وت�شنج االأوعية. وين�شح الن�شاء مبراقبة الدورة 
ال��دم��وي��ة خ���الل ف���رتة احل��م��ل. الأن ح���دوث ا���ش��ط��راب يف ال���دورة 
وكذلك  وتطوره  اجلنني  منو  تاأخر  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  الدموية، 
ال��دورة الدموية، مثال يف  "لتح�شني  امل�شيمة. ويقول،  اإىل انف�شال 
اإىل هذه  البع�ص يلجاأ  العليا وال�شفلى، يجب تدفئتهما.  االأط��راف 
يرتدون  ل��ذل��ك  احل����رارة،  انخفا�ص  جتنب  وي��ح��اول��ون  ال��ط��ري��ق��ة، 

اجلوارب والقفازات يف اأحيان كثرية".

اأعرا�ض ت�سري اإىل
 ا�سطرابات الدورة الدموية

املمثلة االأمريكية اأماندا �سيفريد لدى و�سولها حل�سور حفل توزيع جوائز املو�سة لعام 2022 من جمل�ض 
م�سممي االأزياء يف اأمريكا بوالية نيويورك. ا ف ب


